bibliotheca open+ ™ Entry Panel
Het open+ toegangspaneel is een aanpasbaar toegangspunt waardoor
gebruikers makkelijk toegang hebben tot de bibliotheek tijdens open+
uren. Het toegangspaneel kan bestaande bibliotheekkaarten lezen
zonder dat het personeel een apart systeem hoeft te configureren. Het
open+ toegangspaneel communiceert direct met het ILS/LMS van de
bibliotheek om het toegangsverzoek te valideren en geautoriseerde
gebruikers toegang te bieden tot het gebouw zodat ze kunnen profiteren
van uw zelfbedieningsaanbod. Wij hebben het open+ toegangspaneel
zo ontworpen dat het robuust genoeg is om bescherming te blijven
bieden tegen stof en water en dat het bestand is tegen warme en koude
klimaten zodat u kunt vertrouwen op de continue werking ervan buiten uw
bibliotheek als er geen personeel aanwezig is.

open+ Entry Panel

Specificaties : bibliotheca open+ Entry Panel
Afmetingen (b x l x h):

210 x 302 x 65 mm (100 mm met magnetische kaartlezer)

Gewicht (per poort):

1 kg

Design:

IP54** robuust aluminium behuizing met folie opdruk.
**Beschermd tegen stof en opspattend water.
Standaardkleur voor de behuizing is: RAL 7016.

Kleur

Stroomtoevoer

Standaardkleur voor de folie is: RAL 7021.

Gevoed door de open+™ bibliotheekcontroller

TFT display 7” met led-achtergrondverlichting, uitgebreid temperatuurbereik.
Lezeropties:
Specificaties van de eenheid

•
•
•

magnetische kaarten
RFID ISO 14445, ISO 15693, ISO 18000-3M3
Optische barcode 1D, 2D (smartphone-ondersteuning)

Pin Pad - een fysiek toetsenbord met tactiele feedback.

Verbinding

Meer informatie is beschikbaar in het installatiehandboek.

Bevestiging

Meer informatie is beschikbaar in het installatiehandboek.

Werktemperatuur

-20° tot +50° Celsius
Optioneel extra verwarming nodig voor -40° tot -20° Celsius

Locatie

Binnen en buiten

Normen & overeenstemming

DDA, ADA, CE, FCC, IC, MET, RCM

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.
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