bibliotheca Tattle-Tape ™ gate
altamente segura, estilo superior

Este sistema de segurança se integra perfeitamente com a decoração de sua biblioteca, mantendo seu
acervo totalmente seguro usando a mais recente tecnologia DSP. Projetado para uso com Etiquetas de
segurança Tattle-Tape™, este sistema detecta todas as etiquetas EM em qualquer orientação. Além de
permitir o uso de LEDS (8 cores) de alarme configurável que você pode escolher, possui também opção de
personalização na própria haste, promovendo uma comunicação dinâmica e é totalmente seguro para
toda a mídia magnética.
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benefícios do Gate Tattle-Tape ™
Redução de falsos alarmes
O gate Tattle-Tape™ pode detectar quando uma etiqueta
ativada está deixando a biblioteca, reduzindo significativamente
os falsos alarmes no portão quando as pessoas entram. Com
vários pedestais usados para cobrir uma entrada maior, as
luzes de alarme sobre os portões também identificam qual
corredor provocou o alarme, ajudando a equipe a localizar
mais rapidamente os itens que acionaram o alarme.
Integrado com libraryConnect™
Os funcionários podem acessar remotamente pelo software
libraryConnect™ para ver estatísticas e opções de configuração.
Permite atualização remota incluindo o firmware, executando
relatórios mensais e alterando as cores e os padrões dos alarmes.
Tecnologia genuína Tattle-Tape™
Com poderosos algoritmos, a tecnologia genuína Tattle-Tape™
pode distinguir entre itens de metal comum e qualquer etiqueta
EM para produzir os resultados mais precisos. Isso significa
menos falsos alarmes e menos incômodos para os usuários e
funcionários.
Detecção superior de itens em qualquer orientação
Utilizando a mais recente tecnologia DSP, o gate Tattle‑Tape™
pode detectar etiquetas EM independentemente da
orientação dentro dos gates, oferecendo o mais alto nível de
detecção, mesmo no mais inóspito dos ambientes.
Contador de pessoas integrado e visível
O contador de pessoas bidirecional integrado, conta com
precisão o número de pessoas entrando e saindo da biblioteca.
Esta informação é transferida para libraryConnect™, bem como
a controladora, que tem uma tela conveniente para acesso
rápido a estatísticas em tempo real.
Cor e padrão do alarme selecionável
Ambas as configurações de alarme de segurança visual e
sonora são completamente configuráveis pela biblioteca. Com
8 alarmes de cor LED e padrões para escolher, o gate TattleTape™ garante que os usuários e funcionários sejam alertados
sobre itens que não foram devidamente retirados.
Design elegante com personalização gráfica
Nós projetamos nosso novo gate Tattle-Tape™ para se integrar
em novos espaços de biblioteca modernos e atualizados.
Os painéis de fácil atualização permitem que seus gates de
segurança correspondam à marca/imagem de sua biblioteca
ou promovam um futuro programa.
Configuração e instalação flexíveis
A instalação e manutenção simples permite que nossos técnicos
treinados consigam instalar de forma rápida e simples em sua
biblioteca e também permite resolver rapidamente problemas
com nossas equipas de suporte telefônico dedicadas.
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especificações : bibliotheca Tattle-Tape ™ gate
Dimensões (l x p x a):

Milímetros: 51 (máx. na base) x 597 x 1786 (± 3)
Polegadas: 2,5 (máx. na base) x 23,5 x 70,3 (± 0,1)

Peso (por portão):

Quilogramas: 36,3
Libras: 80

Material:

Pantone Cool Grey 4C HIPS - PVC

Alimentação:

Tensão de alimentação: 100/120, 220/240 VCA, 50 / 60 Hz
Consumo de energia: 3,0 A / 1,5 A

Informação:

Ethernet (TCP/IP)

Desempenho:

Otimizado para detecção de etiquetas Tattle-Tape™
A cobertura ideal é obtida com 39,4 polegadas ou 1.000 mm de separação

Alarme:

Lâmpadas LED multicor*, selecionáveis pelo cliente
Padrão de alarme variável e volume ajustável
Tela digital integrada altamente visível para monitorar contagens de alarmes, tráfego de
entrada e de saída de clientes e diagnósticos.
*Cores disponíveis: vermelho, ciano, magenta, azul, verde, amarelo, branco e modo rotativo

Conformidade com as
normas:

CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, ETL e CSA

Faixa de temperatura:

Funcionamento: 10 °C a +40 °C/Armazenamento: -40 °C a +55 °C

Configurações:

A configuração padrão pode suportar até 6 hastes para fornecer uma cobertura total
de 6,0 m.

Instalação:

Várias opções de instalação, incluindo conexão direta ao pavimento ou uma opção
com base integrada. A afinação integrada permite que os portões sejam colocados no
espaço de 45,7 centímetros (18) de quaisquer objetos de metal, dando mais liberdade
do que nunca para instalação em áreas confinadas.

Software:

Não é necessário software para o funcionamento do gate Tattle-Tape™. No entanto,
quando usado em conjunto com nosso software de gate staffConnect™, a funcionalidade
de relatórios fica disponível.

Contador de pessoas integrado bidirecional
Características adicionais: Capacidade para ativar dispositivos externos, tais como CCTV, alarmes de voz e portões
de entrada.
Opções:

Os painéis laterais podem ser personalizados para se enquadrarem em sua decoração

Embora realizemos todos os esforços para assegurar que as informações são
corretas no momento do lançamento, é possível que as especificações e
características possam variar ou ser alteradas ao longo do tempo.
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