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bibliotheca RFID gate™

Teknoloji harikası RFID güvenlik kapıları ile
koleksiyonunuzu güvence altına alın 
bibliotheca RFID gate ™, üstün algılama özelliği sunmakla kalmaz, aynı zamanda modern ve 
çekici tasarımı ile kütüphanenizle mükemmel bir şekilde bütünleşir. RFID kapılar, RFID etiketlerini tespit 
ederek, kitaplarınızın yanlışlıkla veya kasıtlı olarak ödünç işlemi yapılmadan kütüphane dışına 
çıkarılmasını önler. Algılar, ayarlanabilir sesli ve / veya görsel bir uyarı verir.



RFID gate™

artıları 

Kolleksiyonunuzu korumada sıradışı bir performans 
sağlar

uma aralığı ve hızı mükemmeldir. Aktif RFID 
etiketleri, giriş veya çıkış yönünden bağımsız olarak 
anında algılanır.

Kullanıcı yoğunluğunuzu tespit eder
zerine entegre edilmiş sayaç ile her iki yönde 

de kullanıcıları sayar. Bu sayede personel kolaylıkla 
kütüphaneye giren ve çıkan kullanıcı sayısını görebilir.

Yönetim raporlarını uzaktan yapılandırın
Daha kapsamlı istatistikler, yapılandırmalar ve merkezi 
yönetim sistemine bağlantı için personel kütüphane 

 uygulamasına erişir. 
Bu, personelin uzaktan sistem güncellemelerini 
yapmasına, aylık raporlar almasına, alarm şiddetini ve 
renklerini değiştirebilmesine olanak tanır.

Kütüphanenize uyan alarm rengini seçin
Belirgin bir uyarı sinyali tüm kapıyı içine alarak 
personelin dikkatini çabucak çeker. Ayarlanabilir sesli 
alarm ile birlikte
kütüphaneler kendi ortamları için en mükemmel 
alarmı seçebilir.

Geniş girişler için çoklu koridor seçeneği

daha fazla panel ile, daha geniş kapsama alanı 
yaratabilirsiniz.

Enerji tasarrufu yapın
Güç tasarrufu modu, enerji tasarrufu yapılması 
düşünülerek tasarlanmıştır, yalnızca kullanıcılar yaklaşırken 
RFID algılamasını etkinleştirir. Bu "yeşil" özellik, yoğun 
olmayan zamanlarda, kütüphane enerji maliyetlerini 
düşürür.

Kurulum ve bakım kolaylığı
Kütüphane hizmetlerinizde aksamalara sebep olmamak 
için, kapılarımızı basit kurulum ve bakım gerektirecek 
şekilde tasarladık. Ayrıca personeliniz, telefon ile teknik 
ekibimizden destek alarak endişelerini kolayca giderebilir.
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alanlarından kontrol etmesini sağlar. personeline ayrıntılı ve güvenilir bilgiler sunarak, 

kütüphaneleri hakkında daha iyi veri ile kararlar verebilmelerine olanak sunar.

staffConnect™ 

almadan 

anlamalarına yardımcı olur

bildirimde bulunur.

libraryConnect ™ cihazlarıyla sezgisel bilgiler

libraryConnect ™ cihazları, tüm lokasyonlarda bulunan tüm 

bibliotheca güvenlik kapılarından gelen veriyi bir merkezi 

yönetim merkezine entegre ederek, sistem genelinde analiz 

yapmanızı sağlar. Arşivlenen veriler sayesinde kütüphaneler 

konuma veya zamana göre kolayca konsolide edilmiş raporlar 

hazırlayabilir ve kullanım eğilimlerine dayalı verilere dayalı 

kararlar alabilirsiniz.
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 : bibliotheca RFID gate™ 

Millimetre: 73 x 680 x 1,780 (± 3)     

Ağırlık
28 kg

yal : Transparan panel, “RAL9006” 
Muhafaza oranı: IP 41

Güç: voltaj: 24 V ac 
Güç tüketimi: 32VA

s:

 metre panel aralığında ulaşılır 
de bu alan en fazla 1,2 metreye çıkar

%100 algılama alanı hedefleyen kütüphaneler, proje ekibi ile beraber çalışmalı ve kapılar arasındaki 
mesafenin azaltılabileceğini bilmelidir.

:

renk seçenekli*,
alarm tipleri ve ayarlanabilir ses yüksekliği

*renk seçenekleri: kırmızı, cam göbeği, magenta, mavi, yeşil, sarı, beyaz

: CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL and CSA

:

: Standart kurulumda 8 panele kadar çıkabilir. kapsama alanı 7.7 metredir. 
Okuyucular senkronize edilerek, ilave koridor eklenebilir.

: Gömülü kablo, zemine doğrudan montaj, taban bağlantı plakası ile montaj 
seçenekleri.

: ile birlikte kullanıldığında detaylı kullanım raporları oluşturmak mümkündür. 

:

Ölçüler: (w x d x h)

Çalışma frekansı: 13,56 MHz, Maksimum verici gücü: 8 W 
Desteklenen etiket tipleri: ISO 15693, ISO 18000-3-A, (NXP I-Code, SLI, SLIx)

Çalışma sıcaklığı: –25 °C ve +50 °C arası/ Saklama sıcaklığı: –25 °C ve +70 °C arası

azaltmak için bekleme modu
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