bibliotheca RFID gate ™ premium
Het meest aanpasbare, veiligheidspoortje met brede doorgang
Door de meest aanpasbare doorgang voor bibliotheken te bieden is de RFID-gate premium perfect voor
rolstoelen, kinderwagentjes en grote groepen studenten. Met een modern en stijlvol, duidelijk paneeldesign
ontmoedigt de bibliotheca RFID gate™ premium effectief diefstal van waardevol bibliotheekmateriaal terwijl
het het esthetische aspect van de bibliotheek verbetert.

Voordelen van de
RFID gate™ premium

Bredere doorgangen verbeteren de toegankelijkheid
Door de breedte van de doorgangen te vergroten
creëren
bibliotheken
een
meer
welkome
en uitnodigende entree waar rolstoelen en
kinderwagentjes makkelijk door kunnen. Ons poortje
met verbrede doorgang biedt bibliotheken de
mogelijkheid om poortjes verder uit elkaar te plaatsen
zonder het detectiepercentage te verlagen.
Zorgen voor gemoedsrust met opmerkelijke RFIDdetectie. We hebben het aantal RFID-antennes in
elk voetstuk vergroot om ervoor te zorgen dat items
worden gedetecteerd op een groot aantal manieren
waarop ze over de drempel gaan. Deze verbeterde
detectie beveiligt uw collectie, aangezien u altijd
wordt gewaarschuwd bij een potentiële diefstal.
Op afstand configureren en maken van
beheerverslagen. Voor diepgaande statistieken,
configuraties en centrale beheeropties heeft
personeel op afstand toegang tot libraryConnect™
zolang ze toegang hebben tot het netwerk van
de bibliotheek. Hierdoor kan het personeel op
afstand firmware upgraden, maandelijkse verslagen
maken en de kleur en de patronen van het alarm
veranderen.
Analyseren van bibliotheekbezoekpatronen met
zichtbare klantenteller. Elk poortje heeft een
geïntegreerde bidirectionele personenteller die het
personeel helpt om zowel ingaande en uitgaande
bibliotheekbezoekpatronen makkelijk te bekijken
en analyseren.

Een alarm en de kleur ervan kiezen die bij
uw bibliotheek past. Directe en duidelijke
waarschuwingsignalen verschijnen op het gehele
poortje en trekken snel de aandacht van het
personeel. Met 7 kleuren waaruit u kunt kiezen
en gecombineerd met een instelbaar akoestisch
alarm, kunnen bibliotheken het perfecte alarm
voor hun omgeving kiezen.
Energie besparen tijdens daluren
Ontworpen met energiebesparende features in
het achterhoofd activeert de spaarmodus de
RFID-detectie als er personen naderen. Dit "groene"
feature bespaart de bibliotheek energiekosten
tijdens de daluren.
Simpel op te stellen en in onderhoud
We hebben onze poortjes zo ontworpen dat ze
simpel opgesteld en onderhouden kunnen worden
en onze geschoolde technici bijna niet storen in uw
bibliotheek. Hierdoor kan uw personeel problemen
snel samen met onze toegewijde, telefonische
supportteams oplossen.

staffConnect ™ gate software
Gedetailleerde informatie en snel te identificeren beveiligingsalarmen voor
medewerkers
Met onze intuïtieve en gebruiksvriendelijke software kunnen bibliotheekmedewerkers
snel en eenvoudig vanaf hun werkstation het loopverkeer en de geactiveerde
alarmpatronen analyseren. Door bibliotheekmedewerkers van gedetailleerde en
betrouwbare analyses te voorzien, zijn ze beter in staat om op basis van feiten
beslissingen voor hun bibliotheek te nemen.

bezoekerstelling bibliotheek op afstand bekijken
Bekijk in een oogopslag de door de beveiligingspoorten
ver zamelde
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klantentelling
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werkstation van een medewerker. Medewerkers kunnen de
telling eenvoudig resetten om het aantal bezoekers per dag
te registreren, zodat inzicht wordt verkregen in het dagelijkse
aantal in- en uitgaande bibliotheekbezoekers zonder dat u de
beveiligingspoorten in de gaten hoeft te houden.

medewerkers snel op de hoogte van belangrijke waarschuwingen
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upmeldingen van onze StaffConnect™-software voor zien van
alle informatie die nodig is om snel problemen te verhelpen
en bibliotheekgebruikers niet in verlegenheid te brengen, met
behoud van de beveiliging van de bibliotheekcollectie.
intuïtieve inzichten met libraryConnect™-systemen
Met librar yConnect™-systemen kunt u gegevens van alle
bibliotheca-beveiligingspoorten van alle vestigingen in één
centrale

beheerhub

bijeenbrengen,

zodat

u

eenvoudig

een analyse van alle systemen kunt uitvoeren. Aan de hand
van gearchiveerde gegevens kunnen bibliotheken in een
handomdraai

geconsolideerde

verslagen

per

locatie

of

tijdsperiode opstellen en gefundeerde beslissingen nemen op
basis van gebruikstrends.

Specificaties
Afmetingen (b x d x h):

Millimeters: 73 (max aan de basis) x 700 x 1,780 (± 3)
Inches: 2,87 (max aan de basis) x 27,56 x 70,08 (± 0,1)

Gewicht (per poort):

Kilogram: 28
Pond: 62

Materiaal:

Transparant paneel, “aluminium zoals RAL9006” ABS met lichte structuur basis
Beschermingsgraad: IP 41

Vermogen:

Voedingsspanning: 24 V AC
Opgenomen vermogen: 32VA

Data:

Ethernet (TCP/IP)
Leest* tot wel 8 tags per seconde in alle 3 de richtingen.
Een optimaal bereik wordt bereikt binnen een afstand van 1.600 mm / 63 inches.

Prestaties:

*Detectie van items kan door een groot aantal factoren niet voor 100% worden gegarandeerd in elke opstelling van
de poortjes. Het detectiebereik en -percentage is altijd gereduceerd voor cd- en dvd-media die metalen elementen
bevatten. Bibliotheken die een detectie van bijna 100% willen hebben, moeten met het projectteam samenwerken,
maar de afstand tussen de poortjes zijn dan waarschijnlijk kleiner.

RFID-specificatie:

Werkfrequentie: 13,56 MHz, max. zendervermogen: 4 W
Ondersteunde tagtypes: ISO 15693, ISO 18000-3-A,
(Infineon my-d, NXP I-Code, SLI, SLIx, SLIx2)

Alarm:

Veelkleurig*, door de klant selecteerbare ledverlichting
Variabele alarmpatronen en verstelbaar volume
Zeer goed zichtbaar, geïntegreerd digitaal display om alarmtellingen, ingaande en
uitgaande klantenbezoeken en diagnoses te monitoren.
*Beschikbare kleuren: rood, cyaan, magenta, blauw, groen, geel, wit

Normen & overeenstemming:

CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL en CSA

Temperatuurbereik:

In werking: –25 °C tot +50 °C / –13 °F tot +122 °F
opslag: –25 °C tot +70 °C / –13 °F tot +122 °F

Configuraties:

Standaardconfiguratie kan tot wel 3 panelen ondersteunen om een totaalbereik van
4,8m te leveren. Extra panelen kunnen worden toegevoegd door het synchroniseren van
lezers.

Installatie:

Meerdere installatie-opties inclusief het direct verbinden met de vloer met ofwel
vloerbedrading of een kabelgoot of grondplaatoptie.

Software:

Er is geen software nodig om met de RFID-gate premium te werken, maar als er met
onze staffConnect™ gate-software wordt samengewerkt, is een verbeterd verslag
beschikbaar.

Extra features:

Geïntegreerde bidirectionele personenteller, stanby-modus om het stroomverbruik te
minimaliseren.

Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie juist is
op het moment van uitgave, is het mogelijk dat specificaties en features
met de tijd kunnen variëren of veranderen. bibliotheca doet daarom
geen verklaringen of garanties over de volledigheid of nauwkeurigheid
van de informatie in dit document.

www.bibliotheca.com
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