3M Detectiesysteem
™

Tattle-Tape™ Beveiliging

Select Serie
Superieure beveiliging, consistente stijl
Nu kan uw beveiligingssysteem opvallen en toch volledig ge_ntegreerd worden met de inrichting

Afmetingen
733 mm x 1819 mm x 1204 mm

van uw bibliotheek. Het nieuwe detectiesysteem is ontworpen voor gebruik met 3M™ Tattle-

Energieprofiel

Tape™ beveiligingsstrips en biedt u beveiliging die werkt en uw bibliotheekmaterialen betrouwbaar
beschermt tegen verliezen. Naast een ingebouwd rood LED-alarmlicht en een laagfrequentiesignaal

110/120 or 220/240 VAC
50–60 Hz
2.0/1.0 A

om de noodzakelijke afstand tussen het detectiesysteem en metalen objecten in de buurt zo

Transportgewicht (bij benadering)

klein mogelijk te houden, is er ook een hoorbaar alarm. Het systeem is volkomen veilig voor alle

118 Kg

magnetische media. Er zijn meer dan 30 verschillende kleuren en ontwerpopties beschikbaar en
vele mogelijkheden voor plaatsing en doorgangopstellingen. Deze unit biedt de flexibiliteit die nodig
is om de veranderende stijl van uw bibliotheek bij te houden zonder dat u uw beveiligingssysteem
hoeft te vervangen.

Innovatief ontwerp

Laagfrequentie technologie

• Kies uit meer dan 30 materiaal/		
kleurencombinaties

• Minimaliseert afstand die nodig is tussen 		
het detectiesysteem en metalen objecten

• Optie om panelen te veranderen
• Past bij vele soorten bibliotheekinrichtingen
• Alarmlicht combineert zichtbaarheid
met stijl

[OPTIONEEL]

Stemalarm

• Draadloze RF zender en ontvanger
• Mededeling naar keuze gemakkelijk op te
nemen en te wijzigen

• Kies voor enkele of dubbele doorgang

• Discreet en niet discriminerend

Uitstekende beveiliging

Veelzijdig bruikbaar

• Ontworpen voor 3M™ Tattle-Tape™
beveiligingsstrips

• Doorgangbreedte 92 cm

• Fotocel-activering reduceert ongewilde 		
alarmmeldingen

• Enkele of dubbele doorgang

• Doorgangspecifieke alarmering

• Verschillende opties voor plaatsing 		
waaronder directe plaatsing, basisplaat
of verborgen kabel

• Te installeren op een afstand van 46 cm 		
van metaal

• Elektronica op afstand geïnstalleerd

• Voldoet aan ADA-vereisten

Klantenteller
• Gemakkelijk af te lezen geïntegreerde 		
klantenteller (op oogniveau)

UL-gecertificeerd
CE-gecertificeerd

3

Detectiesysteem met Bulbe
white + Eiderdown afwerking
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