
Productinformatie

The PIPe II

Dit is The PIPe - ontworpen voor het zwaarste gebruik en de moe ilijkste omgevingen. 
Het toestel leest duurzame metalen geheu genbuttons af en is bestand tegen extreme 
temperaturen en zware schokken. 

De elektronica en batterijen zijn omvat in een afgesloten comparti ment. Alle 
elektronica is omslo ten in epoxyhars en de batterijen zijn geplaatst in een huls van 
rubber voor een betere schokbesten digheid. 

The PIPe leest honderdduizenden buttons zonder de batterij te vervangen. Van het 
roestvrijstalen leeshoofd aan de ene kant tot de extreem sterke ring aan de andere 
kant, The PIPe is gebouwd om het aan te kunnen. 

The PIPe wordt gevoed door lithiumbatterijen en daarom hoeft u nooit te wachten tot 
de batterijen weer zijn opgeladen. The PIPe is 24 uur per dag beschikbaar. 

Iedere controlebutton heeft een uniek ID-nummer. De controlebut tons zijn vandalisme- 
en weerbestendig en er zijn verschillende be vestigingsopties beschikbaar. 

De downloadsnelheid van The PIPe is 115.200 bits per seconde, sneller dan iedere 
andere gegevensverzamelaar. Met de USB Downloader kan u een volle PIPE met meer 
dan 4800 records binnen tien seconden downloaden. 

The PIPe heeft vijf jaar hardware- en vijf jaar batterijgarantie. Onze garantie is de beste 
van de sector.

De sterkste 
gegevens- 
verzamelaar 
ter wereld!

•  Comfortabele greep 

• Uiterst schokbestendig 

• Vandalismebestendig 

• Waterdicht 

•  Leest duurzame metalen 
geheugenbuttons 

•  Compacte downloader met 
USB-aansluiting 

• Korte downloadtijd 

• Sterke batterijcapaciteit 

•  Batterijaansluitingen zijn 
gesoldeerd 

•  Permanent Flashgeheugen 

•  De beste garantie



Productspecificaties voor The PIPE II

16,89 cm

 3,71 cm

ARTIKELNUMMER 

PIPe-II-TKS  The PIPe II

MECHANISCHE GEGEVENS 

Behuizing   Corrosiebestand staal AISI 304 

Afmetingen  Lengte: 16,89 cm 
 Breedte: 3,71 cm 

Gewicht  373 gr 

Ringsterkte  45 kg trekbelasting 

ELEKTRISCHE GEGEVENS 

Leesindicator  Rood lampje en luide zoemer 

Informatiedrager  Duurzame geheugenbutton 

Batterijcapaciteit  4.000.000+, afhankelijk van  
 gebrui ksomstandigheden 

Geheugencapaciteit  4800+ lezingen

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Communicatie

  Downloadsnelheid  115,200 bps
 
  Downloadtijd   Volle PIPE binnen 10 sec-

onden
 
  Gegevenscommunicatie Bidirectioneel 57.600 bps

Omgeving
     
  Temperatuur
  Gebruik  -20 tot 50 °C
 
  Afgedichte behuizing   Vanda l ismebestend ig 

Waterdicht
 
  Schok  Val van 3m
 
  Hoogte  tot 3048 m

Regelgeving
     
  Uitstoot  Met FCC- en CE-keuring
 
  Voldoet aan   IEN 50082-1
    IEN 801-2.1984
    IEN 801-3.1984
    IEN 801-4.1984
    IEN 55022.198

Uitbreidingstraat 60 • B-2600 Anvers • Tél. 01 70 70 81 37 • ventes@guard1.com • www.guard1.fr
Guard1 Plus et The PIPE sont des marques déposées de TimeKeeping Systems, Inc.

Systems, Europe
TımeKeepıng
The Guard Tour Experts™

Onderdeelnummer
     
  PIPE-II-TKS  The PIPE II

Mechanisch   

  Behuizing   Corrosiebestand  AISI  304 
roestvast staal

 
  Afmetingen  Lengte: 16,89 cm
    Breedte: 3,71 cm
 
  Gewicht  373 g
 
  Ringsterkte  45 kg trekbelasting

     
Elektrisch

  Leesindicator   Rood lampje en luide  
zoemer

  Gegevensverzameling  Duurzame geheugenbutton
 
  Batterijcapaciteit   2.500.000 tot 12.000.000, 

afhankelijk van gebrui-
ksomstandigheden

 
  Geheugencapaciteit 

Levensduur van de PIPE II-batterij

Typische levensduur in jaren
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COMMUNICATIE 

Downloadsnelheid  115.200 bits per seconde 

Downloadtijd  Volle PIPE binnen 10 sec onden 

OMGEVING 

Bedrijfstemperatuur -20 tot 50 °C 

Afgedichte behuizing  Vandalismebestendig
 Waterdicht 

Schok  Val van 3 m 

Hoogte  Tot 3048 m

REGELGEVING 

Uitstoot  Conform FCC- en CE-keuring 

Voldoet aan  IEN 50082-1 
 IEN 801-2.1984 
 IEN 801-3.1984 
 IEN 801-4.1984 
 IEN 55022.198


