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.

benefícios do
Tattle-Tape™ gate

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 TattleTape™ 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
Tattle-Tape™ 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.

especificações : bibliotheca Tattle-Tape ™ gate

Dimensions (l x p x h) :

Millimètres : 51 (Max. à la base) x 597 x 1786 (± 3)
Pouces : 2,5 (Max. à la base) x 23,5 x 70,3 (± 0,1)

Poids (par portique) :

Kilogrammes : 36,3
Livres : 80

Matériau :

Pantone Cool Grey 4C HIPS

Alimentation :

Tension d’alimentation : 100/120, 220/240 VCA, 50 / 60 Hz
Consommation électrique : 3,0 A / 1,5 A

Données :

Ethernet (TCP/IP)

Performance :

Optimisé pour la détection des marqueurs de bande de détection Tattle-Tape™
On obtient une couverture optimale à 39,4 pouces / 1000 mm de séparation

Alarme :

Lampes DEL multicolores configurables par le client
Divers séquences d’alarme et volume réglable
Écran numérique haute visibilité intégré pour surveiller le décompte des alarmes,
l’achalandage des utilisateurs entrants et sortants et les diagnostics
*Couleurs disponibles : rouge, cyan, magenta, bleu, vert, jaune, blanc et mode alterné

Conformité aux normes :

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

Plage de températures :

Fonctionnement : 10 °C à +40 °C/Entreposage : -40 °C à +55 °C

Configurations :

La configuration standard peut prendre en charge jusqu’à 6 panneaux pour fournir une
couverture totale de 6 m

Installation :

Plusieurs options d’installation, y compris une fixation directe au plancher avec le
câblage directement dans le plancher ou une option de chemin de câbles et de plaque
de base. Le réglage intégré permet d’installer les portiques à moins de 45,7 cm (18 po)
de tout objet métallique, ce qui permet plus de liberté que jamais pour l’installation dans
des espaces restreints.

Logiciel :

Aucun logiciel n’est nécessaire pour faire fonctionner le portique Tattle-Tape™. Il est
cependant possible d’obtenir des fonctions d’établissement de rapports avancées s’il est
utilisé de concert avec le logiciel StaffConnect™.

Caractéristiques
supplémentaires :

Compteur de personnes bidirectionnel visible intégré.
Possibilité de déclencher des appareils externes, comme une télévision en circuit fermé,
des alarmes vocales et des portiques d’entrée.

Options :

Il est possible de personnaliser les panneaux latéraux pour les assortir au décor de votre
bibliothèque.

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.

www.bibliotheca.com
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