bibliotheca RFID gate ™
RFID gaten der sikrer bibliotekets materialer
RFID gate har et moderne, transparent design, som passer i ethvert bibliotek og kan integreres med
bibliotekssystemet. RFID gate giver en god præventiv sikring af bibliotekets materialer.

bibliotheca RFID gate™

Tyverisikring
RFID-labels med aktiv alarm registreres i alle tre
dimensioner
Alarm med lys og lyd
Når alarmen aktiveres, lyser hele panelet rødt,
og en lydalarm går straks i gang.
Opsætning af flere paneler
RFID gate kan leveres med flere paneler, som
kan tilpasses til bibliotekets indgangspartier.
Energibesparende
RFID
gate
er
designet
med
fokus
på
energibesparende
funktioner
Strømsparetilstanden
aktiverer
først
RFIDaflæsningen,
når
personer
nærmer
sig.
Denne grønne funktion reducerer bibliotekets
energiudgifter og gavner samtidig miljøet.
Radarbaseret persontæller
RFID gate er forberedt brug af tovejs persontæller,
der bruger radarbaseret teknologi til at samle
statistiske oplysninger om færdslen ud og ind af
biblioteket.
Tilpassede farver
Skelettet på RFID gate kan bestilles i alle
farver på RAL-kortet. RAL er et globalt ensartet
farvesprog med over 2000 farvemuligheder. Det
betyder, at farverne på disse gates kan tilpasses
til alle typer af biblioteksindretning

Specifikationer: bibliotheca RFID gate
Dimensioner b x d x h:

70mm (maks. ved fod) x 700mm x 1800mm (± 3mm)

Vægt:

55 kg

Materiale:

Gennemsigtigt akryl panel, fod i metal og plastik.

Strøm:

24 VAC strømforsyning forbundet via 230 VAC

Strømforbrug:

32 Watt

Netværk:

1 x LAN RJ45

Rækkevidde:

Kan installeres med en afstand mellem antennerne op til 1200mm.
Optimal dækning opnås ved 900m

RFID standarder:

Frekvens: 13,56 MHz, sendeeffekt: 8 W
Understøttede RFID labels: ISO 15693, ISO 18000-3-A,
(Infineon my-d, NXP I-Code, SLI, SLIx)

Alarm:

Lys og lyd

Godkendelser:

CE, C-Tick, ARIB, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL, CSA			

Konfigurationer:

Der kan installeres fra 1 og op til 8 paneler i én passage.

Installation:

Fastmonteres i gulvet. Kan leveres med tilhørende

.

gulvplade som tilvalg
Software:

Ved brug sammen med vores Axess GateTracker software får

		

man adgang til rapportering om alarmer og persontæller.
Optioner:

Fodens sidedæksler i andre RAL farver. Kan installeres på
montageplade.

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

www.bibliotheca.com
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