bibliotheca remoteLocker ™
Afhent eller aflever materialer når
det passer brugeren
remoteLocker er døgnboksen, der giver mulighed for, at lånerne kan afhente og aflevere
bibliotekets materialer, uanset hvor bibliotekets ligger, og hvornår det holder åbent.
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Synliggør biblioteket
remoteLocker kan placeres hvor som helst,
blot det er indendørs. remoteLocker giver
hermed markant øget tilgængelighed til
bibliotekets materialer - for de lånere, der
har langt til det lokale bibliotek eller ikke
kan nå dertil i åbningstiden. Velegnede
placeringer kunne være stationer, skoler
og universiteter, den lokale købmand,
tankstationer eller andre steder, hvor
lånerne kommer naturligt forbi.
Kommunikation med bibliotekssystemet
remoteLocker kommunikerer direkte med
bibliotekssystemet og sikrer derved, at
udlånsperioden begynder samme dag
materialets afhentes (forudsat at der er
forbindelse til bibliotekssystemet).

Fleksibelt og modulopbygget system
remoteLocker-serien
giver
biblioteket
mulighed for at udvide systemet – efter
behov og pladsforhold.
Stor kapacitet
Hvert rum i remoteLocker har plads til ca.
20 materialer.
Fås i et væld af farver
remoteLocker-serien kan leveres i alle RAL
farver. Hvid tilbydes som standard.

remoteLocker 110
enheder med 10 rum

remoteLocker 100
central enhed med
4 rum

*Minimum installation er 1 stk. 100 og 2 stk. 110 enheder.

Specifikationer: remoteLocker
Dimensioner 100/110:

Bredde: 450 mm
Dybde: 440 mm
Højde: 1.713 mm

Vægt:

remoteLocker 10 0: 90 kg, remoteLocker 110: 85 kg

Rumstørrelse:

Bredde: 380 mm
Dybde: 430 mm
Højde: 120 mm

Strøm:

Input C13 connector. 230 VAC, 130 watt, 50Hz, min. 10A sikring

Netværk:

1 x LAN RJ45

Godkendelse:

CE, FCC godkendt

Software:

Softwaren kan konfigureres til opkobling mod bibliotekssystemet
via SIP2. For at få adgang til bibliotekssystemet, kan der kræves
forbindelse til internettet.

Materiale:

3mm lakeret stål

Farver:

Frontpaneler kan som option leveres i alle RAL far ver.

Vi forsøger altid at sikre, at oplysningerne er korrekte på release
tidspunktet, men det sker at specifikationer og funktioner ændres med
tiden. bibliotheca kan derfor ikke gøres ansvarlig for korrektheden af
informationerne i dette dokument.
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