System detekcji RFID firmy 3M

™

(model 9100)

Idealne połączenie doskonałej konstrukcji i skuteczności
System detekcji RFID firmy 3M, model 9100, łączy w sobie elastyczność i styl z
zaawansowaną technologią, co zapewnia doskonałą detekcję i niezawodność.
Model 9100 posiada efektowny układ pustego korytarza. System spełnia
wymagania organizacji ADA i ma wiele elastycznych opcji montażu –
mocowanie bezpośrednie lub na płycie bazowej w celu lepszego zaspokojenia
potrzeb użytkownika.

Wymiary
Jednokorytarzowy model 9101:
gł. 482 mm x wys. 1 753 mm x sz. 1 067 mm

Zasilanie
11-240 V AC
50–60 Hz
0,5 A

Masa (około)

Wyjątkowa skuteczność detekcji

Efektowna konstrukcja

• System dostępny z jednym, dwoma lub większą liczbą
korytarzy

• S mukły, elegancki podest umożliwia doskonałą
widoczność klienta w korytarzu

• Wykorzystuje najnowszą technologię RFID w celu
zapewnienia lepszej skuteczności detekcji

• Wiele atrakcyjnych rodzajów wykończenia – gładkich i
niestandardowych

• Wyskakujące okienka z powiadomieniami o alarmach

• Dostosowywane oświetlenie

• pojedyncza kratownica: 18-32 kg
• płyta bazowa: 25 kg

Dostosowywane opcje
• Regulowane alarmy dźwiękowe i wizualne

Dostępne opcje
Oprogramowanie 3M™ Command Centre do
systemów detekcji RFID firmy 3M™

• Wyraźny, zintegrowany wyświetlacz cyfrowy do
monitorowania alarmów, ruchu klientów wchodzących i
wychodzących oraz diagnostyki
• Odczyt wielu formatów znaczników

Prowadź swoją bibliotekę sprawniej dzięki nowym,
zaawansowanym narzędziom monitorowania i raportowania z
firmy 3M. Uzyskuj w czasie rzeczywistym dostęp do statystyk i
sumarycznych sprawozdań niestandardowych, wyskakującego
powiadomienia o alarmach i licznika alarmów, które pomogą Ci
zoptymalizować czas pracy Twoich pracowników.*
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*Aby uzyskać dane techniczne systemu, skontaktuj się z doradcą sprzedaży firmy
3M. Przykład opcji kolorystycznych oświetlenia
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