System wykrywania

Zabezpieczenia Tattle-Tape™

Model 3800

Zwiększony zasięg; stylowy i wszechstronny
Ten wszechstronny system wykrywa paski zabezpieczające 3M™ Tattle-Tape™ lepiej niż jakikolwiek inny biblioteczny system
zabezpieczający dostępny na rynku. Dzięki największemu z możliwych obszarowi wykrywania system zapewnia, że bez
zatwierdzenia wypożyczenia, biblioteki nie opuszczą żadne materiały. Ponieważ Model 3800 posiada zasięg do trzech metrów
nad ziemią, może wykrywać nawet przedmioty ukryte w plecakach. Dostosowuje się do środowiska biblioteki i posiada funkcje
diagnostyczne, zmniejszające ilość konserwacji i zapewniające optymalną pracę. Urządzenie stworzone z myślą o dopasowaniu
do różnych wystrojów i pomieszczeń posiada wiele opcji montażowych: montaż bezpośredni, z płytą podstawy lub z kablem
podziemnym. Opcjonalne gniazda elektryczne umożliwiają dodanie innych opcji zabezpieczeń, w tym alarmu głosowego 3M™.
Model 3800 jest całkowicie bezpieczny dla wszystkich nośników magnetycznych.

Opcje konstrukcji/instalacji

Niezawodna praca

• Jeden, dwa, trzy lub cztery korytarze

• Automatyczne dopasowanie do otoczenia biblioteki

• Opcje szerokości korytarzy 91,4 cm lub 106.7 cm

• Automatyczna diagnostyka wewnętrzna zmniejsza 		
potrzebę konserwacji

• Duża ilość opcji montażowych, w tym montaż 		
bezpośredni, płyta podstawy i kabel podziemny
• Dopasowane do wielu pomieszczeń i wystrojów

• Łatwy kontakt telefoniczny z centrum serwisowym 		
3M

• Zgodność z wymogami ADA

Możliwość dostosowania

Zwiększone bezpieczeństwo

• Opcjonalne gniazda dla dodatkowych funkcji 		
zabezpieczających

• Wykrywa wszystkie paski 3M™ Tattle-Tape™
Paski zabezpieczające
• Licznik cyfrowy oblicza ilość klientów
• Zasięg do trzech metrów nad podłogą
• Całkowicie bezpieczny dla nośników magnetycznych
• Eliminuje potrzebę posiadania skrzyń zamykanych

[OPCJONALNY] Alarm głosowy

• Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik radiowy
• Łatwe nagranie lub zmiana własnego komunikatu
• Dyskretny i niewyróżniający się
• Certyfikat UL

Certyfikat UL
Certyfikat CE
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Poniższa specyfikacja dotyczy Modelu 3801
z pojedynczym korytarzem i płytą podstawy.

Wymiary
660 mm x 1 780 mm x 1 130 mm

Profil zasilania
110/120 V lub 220/240 V prądu zmiennego
50–60 Hz
0,4/0,2 A

Waga (przybliżona)
106 kg

