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Đặc điểm và chức năng: 
• Hiện đại, thẩm mỹ cao, phù hợp với môi 

trường làm việc của thư viện. 
• Thao tác thân thiện với thanh thực đơn đơn 

giản sẵn sàng cho bạn đọc và thủ thư. 
• Trả sách bằng cách đặt sách trên mặt băng 

chuyền tại cửa trả sách. 
• Hướng dẫn bằng hình ảnh động, xóa các 

thông báo lỗi. 
• Tích hợp hệ thống thanh toán. 
• Sẵn có đa ngôn ngữ. 
• Tùy chọn để nhận giấy biên lai, nhận thư điện 

tử. 
• Hoàn tất giao dịch nhanh. 

 

 
• Thiết bị bằng chất liệu bền. 
• Tùy chọn vật liệu và màu sắc theo yêu cầu. 
• Băng chuyền mềm mại xử lý tài liệu nhẹ 

nhàng.  
• Tự động kiểm tra tài liệu và thiết lập lại trạng 

thái bảo mật. 
• Dán nhãn cho tài liệu giống như bước cài đặt. 
• Xử lý sự cố thông qua kết nối bảo mật VPN. 
• Thùng trả sách có giá đỡ lò xo giúp sách được 

thả nhẹ nhàng từ thiết bị lọc sách. 
• Hệ thống giàn lọc và thùng đựng sách có thể 

mở rộng tùy theo yêu cầu. 
• Không gây ồn, tiếng ồn thấp hơn 58db. 

 
 
Chi tiết kỹ thuật: 

• RFID, mã vạch hoặc cả hai (RFID/Barcode) 
Truyền đạt thông qua giao thức SIP2 hoặc 
NCIP. 

• Tiêu chuẩn phù hợp cho trả sách:  
(dài 949 x rộng 887 x cao 045 mm)  

(counter 12.4 in./315 mm) 
• Màn hình cảm ứng chống xước 17 inch.       

110/230 Volt 1P 3 bin sorter  
208/440 Volt 3P 4+ bin sorter 

• Trạng thái nghiêng CE và UL 
• LibManager là phần mềm kiểm soát các tiêu 

chuẩn của bạn. 

 
 

• Mức lưu thông: 
Nhỏ nhất. 2.9 x 2.3 x 0.07 in.  
(100 x 60 x 2 mm)  
Lớn nhất. 15.8 x 11.8 x 3.9 in.  
(400 x 300 x 100 mm) 

• Trọng lượng lưu thông:  
Nhỏ nhất: 1.1oz (30g) - Lớn nhất: 1.1lb (5kg). 

Tùy chọn:   
• Tích hợp EM re-sensitizing.  
• Âm thanh phản hồi. 
• Nguồn cung cấp không bị gián đoạn.  
• Thông tin tài khoản và phục hồi. 

 


