Detekční systém

Zabezpečení Tattle-Tape™

Model 3500

Flexibilní a spolehlivý nízkofrekvenční systém
Tento stylový, víceúčelový a kompaktní systém určený pro použití s bezpečnostními páskami
3M™ Tattle-Tape™ poskytuje knihovním fondům vynikající ochranu před ztrátou. Díky použití
nízkofrekvenčního signálu, který minimalizuje rušení s okolním elektronickým zařízením,
a nastavitelné výšce detekční zóny lze tento systém přizpůsobit pro všechny vstupy i východy.
Tato jednotka může být nainstalována v konfiguraci s jedním nebo dvěma průchody a nabízí
několik možností montáže: přímé uchycení, upevnění na základovou desku nebo s kabelem
uloženým v podlaze. Model 3500 je naprosto bezpečný pro všechna magnetická média.
Kromě červeného poplachové světla je vybaven i zvukovým poplachem. Počítadlo klientů navíc
zaznamenává počet návštěvníků knihovny.

Následující technické parametry
odpovídají modelu 3501 s jedním
průchodem a základovou deskou.

Rozměry
650 mm × 1780 mm × 1090 mm

Energetický profil
110/120 nebo 220/240 V stříd.
50–60 Hz
2,0/1,0 A

Hmotnost (přibližná)
115 kg

Možnosti řešení/montáže

Počítadlo návštěvníků

•
•
•
•

• Digitální počítadlo sleduje počet návštěvníků

Šířka průchodu 91,4 cm
Jeden nebo dva průchody
Elektronika je uložena vzdáleně
Několik možností montáže včetně přímého
uchycení, upevnění na základovou desku nebo
použití kabelu uloženého v podlaze
• Hodí se do různých interiérů knihoven
• Splňuje požadavky ADA

Vynikající zabezpečení
• Určen pro použití s bezpečnostními pásky
3M™ Tattle-Tape™
• Naprosto bezpečný pro magnetická média
• Může být nainstalován s 18palcovým plechem

Nízkofrekvenční technologie
• Minimalizuje rušení s elektronikou
[VOLITELNĚ] Hlasový

alarm

• Bezdrátový RF vysílač a přijímač
• Snadný záznam a změna zprávy dle vašeho
výběru
• Neobtěžuje a nediskriminuje
• Certifikováno UL

Certifikováno CE
Certifikováno UL
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