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pórticos de segurança
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Disponível em duas versões standard, a
plataforma L-SP3 oferece a possibilidade
de combinar requisitos de desempenho e
de estética, consoante a aplicação a que
se destine.
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Duas versões para
ambientes distintos
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O pórtico de segurança L-SP3 serve-se dos mais recentes avanços do processamento
digital de sinal (DSP) e da tecnologia RF Front End, para proporcionar um desempenho
sem precedentes ao nível de alcance e velocidade de leitura de itens marcados com
etiquetas RFID.

especificações técnicas

sistema avançado de segurança
para protecção do seu espólio
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De aparência similar ao L-SP2+, esta
versão apresenta-se como a melhor
solução para quem procura conjugar alta
performance e custo-benefício no seu
sistema de segurança RFID.

8x08,5

620,00

=560=

L-SP3 Clear
Eléctricas

Projectado para ambientes onde a
estética é um factor chave, esta versão
combina a elegância do painel acrílico de
excelente qualidade com uma elevada
performance electrónica, constituindo
assim o que de melhor existe em
sistemas de segurança RFID.

Compatibilidade
do Chip
Modos de Segurança
Alarmes
Contador de Pessoas
Interface de
Comunicação

L-SP3
clear
L-SP3

TAGSYS C370 (NXP SLI), C370-L (NXP
SLI-L), Tag-it ™HFI (ISO 15693)
EAS & AFI
Sinal luminoso e sonoro
Integrado bid irecci onal (entrada e saída de
pessoas)
Ethern et

Mecânicas
L-SP3
Componentes
Dimensões
(mm)
Material
Cor do painel

82º

L-SP3

L-SP3 Clear

Um pó rtico com antena integrada e
con trolador
1782 x 556 x 45
1846 x 54 6 x 45
Base : 62 0 x 80
Base: 6 20 x 80
Plástico de alta
Acrílico de alta
qualidade UL 94 HB qualidade UL 94 HB
Dois tons de cinza
Transparente
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