bibliotheca remoteLocker ™
Låntagarna kan hämta och återlämna när de vill

remoteLocker är ett förvaringsskåp som ger låntagare möjlighet att hämta och återlämna
bibliotekets material, oavsett bibliotekets öppettider och placering.
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Synliggör biblioteket
remoteLocker kan placeras på annan
plats än biblioteket och ökar på det sättet
markant tillgängligheten för de låntagare
som har långt till det lokala biblioteket.
Lämpliga placeringar är exempelvis på
stationer, skolor och universitet, den
lokala matbutiken, bensinstationen eller
andra platser dit låntagarna kommer.
remoteLocker placeras inomhus.
Kommunikation med bibliotekssystemet
remoteLocker kommunicerar direkt med
bibliotekssystemet och säkerställer därmed
att utlånet sker samtidigt som materialet
hämtas*.

Flexibelt och modulbaserat system
remoteLocker-serien
ger
biblioteket
möjlighet att anpassa systemets storlek
efter behov och tillgängligt utrymme.
Stor kapacitet
Varje fack i remoteLocker har plats för
cirka 20 objekt.
Finns i en mängd olika färger
Axess Locker-serien kan fås i valfri RAL-färg,
så lösningen kan anpassas till inredningen.
Vit erbjuds som standard.
*Under förutsättning att det går att skapa anslutning
till bibliotekssystemet.

remoteLocker 110
enhet med 10 fack

remoteLocker 100
centralenhet med
4 fack

* 1 st 100-enhet och 2 st 110-enheter måste installeras som minimum.

Specifikationer: remoteLocker
Dimensioner 100/110:

Bredd: 450 mm
Djup: 440 mm
Höjd: 1.713 mm

Vikt:

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

Fackstorlek:

Bredd: 380 mm
Djup: 430 mm
Höjd: 120 mm

Spänning:

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

Nätverk:

1 x LAN RJ45

Godkännanden:

CE-, FCC-godkänd

Programvara:

Programvaran kan kon konfigureras till uppkoppling mot bibliotekssystemet via SIP2. För att få åtkomst till bibliotekssystemet krävs 		
internetåtkomst.

Material:

3 mm lackat stål

Färg:

Frontpanelerna kan som tillval levereras i Valfri RAL-färg.

Vi avser att informationen i databladet ska vara korrekt vid
publiceringstidpunkten, men det förkommer att specifikationer och
funktioner ändras över tid. bibliotheca kan därför inte hållas ansvarigt
för att informationen i detta dokument är korrekt.
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