bibliotheca RFID gate ™
RFID-alarmporten som sikrer bibliotekets materiale
RFID gate har en moderne, gjennomsiktig design som passer i alle biblioteker, og som kan integreres
med bibliotekssystemet. Axess Gate 400 beskytter bibliotekets materiale på en god og forebyggende
måte.

bibliotheca RFID gate™

Tyveribeskyttelse
RFID-brikker med aktiv alarm registreres i alle tre
dimensjoner.
Alarm med lys og lyd
Når alarmen aktiveres, lyser hele antennen rødt
og en alarm utløses øyeblikkelig.
Installasjon av antennene
RFID gate kan leveres med antenner som kan
tilpasses bibliotekets inngangspartier.
Energibesparende
RFID
gate
er
designet
med
fokus
på
energibesparende
funksjoner.
Strømspareinnstillingen
gjør
at
RFIDregistreringen bare aktiveres når personer
nærmer
seg.
Denne
grønne
funksjonen
reduserer bibliotekets energikostnader samtidig
som den er miljøvennlig.
Radarbasert personteller
RFID gate er utstyrt med en toveis personteller
som bruker radarbasert teknologi for å samle inn
statistikk om hvor mange personer som besøker og
forlater biblioteket.
Tilpassede farger
Sidepanelene på RFID gate kan bestilles i alle
farger på RAL-kartet. RAL er et globalt enhetlig
fargespråk med over 2000 fargealternativer.
Takket være dette kan portenes farger tilpasses
alle typer biblioteksinnredning.

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

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

Vekt:

55 kg

Materiale:

Gjennomsiktig akrylpanel, fot av metall og plast.

Spenning:

24 V AC strømforsyning, tilkobling via 230 V AC

Strømforbruk:

32 Watt

Nätverk:

1 x LAN RJ45

Dekning:

Kan installeres med en avstand mellom antennene på opptil 1200 mm.
Optimal dekning oppnås ved 900 mm

RFID-standarder:

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

Alarm:

Lys og lyd

Godkjenninger:

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

Konfigurasjoner:

I én passasje kan det installeres fra 1 til 8 antenner.

Installasjon:

Monteres fast i gulvet. Kan også leveres med tilhørende gulvplate som
ekstrautstyr.

Programvara:

Kan brukes sammen med programvaren Axess GateTracker for å få 		
tilgang til rapportering om alarm og personteller.

Ekstrautstyr:

Fotens sidedeksler i andre RAL-farger. Kan installeres på monteringsplate

Vi forsøker alltid å sikre at informasjonen er korrekt ved
utgivelsestidspunktet, men det kan hende at spesifikasjoner og
funksjoner varierer eller endres med tiden. bibliotheca kan derfor ikke
gjøres ansvarlig for riktigheten av informasjonen i dette dokumentet.
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