Detection System
Liberty PX

Detecção altamente eficaz para
corredores largos
A Liberty PX tem um formato delgado e não ocupa muito
espaço mas oferece uma diferenciação excepcional de
etiquetas e uma grande capacidade de detecção em

Opções do Modelo/ Instalação
• Cobertura de corredores com uma largura máxima de 91 cm
• Um número ilimitado de corredores
• Várias opções de montagem, incluindo montagem directa,
com placa base ou com cabo embutido
• Atende às exigências da ADA

Segurança excelente
• Projectado para usar com etiquetas de RF Checkpoint
última inovação em sistemas de detecção por frequência de • Utiliza o Processamento de Sinais Digitais (DSP)
rádio (RF), os quais incluem a tecnologia patenteada Digital • Alarme sonoro e visual
• Seguro para todos os tipos de suportes
Signal Processing – DSP (Processamento de Sinais Digitais). • Os algoritmos de filtragem avançados maximizam a integridade
do alarme
O Liberty PX é fabricado de material termoplástico moldado,

corredores largos. A linha de produtos Liberty representa a

colorido, resistente a impactos, para uma durabilidade
máxima.

Desempenho seguro
• Capacidade de detecção em corredores largos
• As antenas independentes de alarmes permitem a detecção
fácil de alarmes
• As redes podem ser armadas ou desarmadas individualmente
• Base de grande durabilidade protege os componentes
electrónicos contra o pó, os líquidos de limpeza etc.
Dimensões da antena
173cm A x 50,1cm L x 3,8cm P
(1.727mm P x 502mm A x 38mm L)
Espessura da base: 108mm
Construção da antena
Armação: Material colorido moldado, rugoso, resistente aos
impactos. Plástico de SMC
Base: Plástico moldado por injecção, colorido, rugoso e resist
ente aos impactos
Peso: (11,4kg)
Alimentação
100 a 240V,1,6 A máx.
50-60 Hz.
Alimentação de 60 a 70 VA
Classificação “Energy Star” (EUA)

Acessórios disponíveis
Contadores de alarmes
Contadores de visitantes
Alarme remoto
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