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Đặc điểm và chức năng: Đặc điểm và chức năng: 
  

 Kích hoạt báo động khi đi ra, không 
báo động khi đi vào. 

 Kích hoạt báo động khi đi ra, không 
báo động khi đi vào. 

 Không có báo động sai đối với tài liệu 
từ các kho hoặc thư viện khác. 

 Không có báo động sai đối với tài liệu 
từ các kho hoặc thư viện khác. 

 Kiểm tra an ninh thông qua tiêu chuẩn 
EAS Bit (Electronic Article Surveillance 
– Tiêu chuẩn Giám sát vật phẩm điện 
Article Surveillance – Tiêu chuẩn Giám 
sát vật phẩm điện (Application Field 
Identifier- Nhận dạng trường ứng 
dụng) nhằm kích hoạt ánh sáng và âm 
thanh báo động ngay sau khi cổng an 
ninh phát hiện tài liệu không được Hệ 
thống Quản lý Thư viện Tích hợp (ILS) 
xác nhận.  

 Kiểm tra an ninh thông qua tiêu chuẩn 
EAS Bit (Electronic Article Surveillance 
– Tiêu chuẩn Giám sát vật phẩm điện 
Article Surveillance – Tiêu chuẩn Giám 
sát vật phẩm điện (Application Field 
Identifier- Nhận dạng trường ứng 
dụng) nhằm kích hoạt ánh sáng và âm 
thanh báo động ngay sau khi cổng an 
ninh phát hiện tài liệu không được Hệ 
thống Quản lý Thư viện Tích hợp (ILS) 
xác nhận.  

 Tích hợp đèn báo động đỏ và tín hiệu 
âm thanh dễ nhận biết. 

 Tích hợp đèn báo động đỏ và tín hiệu 
âm thanh dễ nhận biết. 

 Không cần xử lý bổ sung theo yêu cầu 
bằng hệ thống mượn trả tự động. 

 Không cần xử lý bổ sung theo yêu cầu 
bằng hệ thống mượn trả tự động. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Chi tiết kỹ thuật: Chi tiết kỹ thuật: 
  

 Kích thước: Cao 1750 x Rộng 
cánh 690 x Dầy chân đế 70 (mm). 

 Kích thước: Cao 1750 x Rộng 
cánh 690 x Dầy chân đế 70 (mm). 

 Nguồn điện cung cấp: 230V 1P.  Nguồn điện cung cấp: 230V 1P. 
 Trọng lượng: khoảng 28kg/cánh.  Trọng lượng: khoảng 28kg/cánh. 
 Chiều rộng giữa các cánh cửa là 

950-1200 mm tạo không gian tối 
đa cho xe lăn và xe đẩy. 

 Chiều rộng giữa các cánh cửa là 
950-1200 mm tạo không gian tối 
đa cho xe lăn và xe đẩy. 

 Chứng thực phù hợp tiêu chuẩn 
CE /UL.  

 Chứng thực phù hợp tiêu chuẩn 
CE /UL.  

  
  

Tùy chọn: Tùy chọn: 
  

 Phần mềm kiểm soát cổng (Gatetracker) với 
hai phân hệ tùy chọn: 

 Phần mềm kiểm soát cổng (Gatetracker) với 
hai phân hệ tùy chọn: 
- Tích hợp tính năng đếm người ra vào - Tích hợp tính năng đếm người ra vào 
- Phát hiện tài liệu chưa được đăng ký 

mượn. 
- Phát hiện tài liệu chưa được đăng ký 

mượn. 
  
  
  

    
  

  
Nhà phân phối ủy quyền duy nhất tại Việt Nam:  Nhà phân phối ủy quyền duy nhất tại Việt Nam:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM & THÔNG TIN KỸ THUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM & THÔNG TIN KỸ THUẬT 
TED Engineering Documents JSC TED Engineering Documents JSC 
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