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De Sapphire™ 24/7 Bookdrop is een stijlvol ontworpen product 
voor bibliotheken die hun productiviteit en service naar het 
publiek willen vergroten. Door gebruik te maken van een 
uniek technisch mechanisme, de keuze van duurzame en 
weerbestendige materialen die optimaal tegen vandalisme 
zijn beschermd en door het grote bedieningsgemak, is deze 
unit uitermate geschikt voor installatie binnen en buiten de 
bibliotheek.

De Sapphire™ 24/7 Bookdrop maakt het retourneren van 
geleende materialen op elk moment mogelijk, 24 uur 
per dag en 7 dagen in de week. In het geval dat de unit 
“offline” raakt in het netwerk, gaat de service gewoon door 
omdat alle retouren worden gebufferd in het geheugen. 
Komt de Bookdrop weer “online” dan zal deze automatisch 
synchroniseren met het bibliotheeksysteem en de retouren 
bijwerken.
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Afmetingen:
• Voorzijde sierschijf:  Ø 965 mm
• Inbouw behuizing:  600 x 602 x 530 mm  (lengte x hoogte x diepte)
• Uitsnede voor inbouw:  620 x 622 x 550 mm  (lengte x hoogte x diepte)

Gewicht: 92 kg.
Materiaal: RVS

Functie: retour punt
Retour materialen: boeken / tijdschriften / media
Afmetingen van de items die geretourneerd kunnen worden:
Maximum: 360 mm x 360 mm x 65 mm (lengte x breedte x dikte)
Minimum:  100 mm x  80 mm  x   3 mm (lengte x breedte x dikte)

PC OS: Windows 10 Embedded
PC: FEC BP-325, RAM 4GB, HDD 2,5″ 320GB SATA, USB, VGA aansluiting
Software: voorgeïnstalleerd & geconfigureerd,  ondersteunt LMS/ILS   

Net: 100 ~ 240 V 
Netsnoer: lengte 1,8 m 
RFID reader: max 1 Watt, freq. 13,56Mhz, ondersteunt ISO 15693,  
ISO 180003 mode 1, ISO 28560 
Communicatie kabel: Standaard UTP 
Werk temperatuur: - 10ºC <> + 45ºC                                           

protocollen conform SIP2

EAS en AFI: ondersteund
Datamodellen: Deens (ISO 28560/3), Nederlands, 3M numeric, 3M 
alphanumeric, Tagvision
Keuringen: CE / EMC
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Specificaties

De Sapphire™ 24/7 Bookdrop software is “web-based”, dat wil zeggen dat 
bewaking, diagnose en onderhoud waaronder firmware updates via het internet 
vanuit elke willekeurige locatie gedaan kan worden door de dealer.
De licht indicators aan de publiekszijde van de Bookdrop loodsen de gebruiker 
met het grootste gemak in een paar stappen door het retour proces.

Stap 1: Scan het boek om de klep te openen
Stap 2: Gooi het boek in de bus, waarna de klep automatisch zal sluiten
Stap 3: Het boek wordt nu geaccepteerd voor retour en automatisch in het  
 bibliotheeksysteem geregistreerd.
Stap 4: De Bookdrop keert terug in de ruststand en is klaar voor het aanbieden  
 van nieuwe retour materialen.

 Eigenschappen:
• 3D uniek vandaal bestendig retour station
• intuïtieve proces voor comfortabel gebruik
• flexibel, modulair concept in een tijdloos design
• SIP 2 compatible
• maakt 24/7 retouren van materialen mogelijk

              Dialoc ID Products BV  /  Daltonstraat 42 – 44, 3846 BX  /  Harderwijk, Nederland 
                 Tel +31 (0)341 - 42 27 60  /  info@dialocid.com  / www.dialocidlibrary.nl  


