
 

 

Könyvbedobó 

Bibliobox 

 

A Bibliobox egy zárt terű, karbantartást nem 
igénylő tartály. A felhasznált anyagok kültéri és 
épületen belüli elhelyezést egyaránt lehetővé 
tesznek. 

A talajhoz rögzíthető, így mozdíthatatlan. Ajtajai 
zárhatóak, robosztus kialakítása vandál biztossá 
teszi az eszközt. 

A könyvek dupla nyíláson keresztül jutnak a 
szekrénybe, ami lehetetlenné teszi a bedobott 
nyomtatványok szabálytalan kiemelését. A nyílás 
kulcsra zárható, amennyiben a Bibliobox 
korlátozottan működik, pl. kizárólag a könyvtár 
zárva tartása idején. 

A nyílás speciális szerkezete lehetetlenné teszi 
folyadék bejuttatását a szekrénybe, esetleg más, apró 
tárgyak, pl. cigarettacsikkek bedobását. 

  

• Méretek: 117,5 x 75 x 75 cm (magasság x szélesség x mélység) 
• Nyílás mérete: 35 x 10 cm (szélesség x magasság) 
• Súly: 76 Kg 
• Karbantartást nem igénylő üzemeltetés 
• Épületen belül és kívül is elhelyezhető 
• Talajhoz rögzítés 
• Kulcsra zárható nyílás 



 

 

A bedobott könyvek egy rogús kocsiba hullanak, elkerülendő a könyvek sérülését. A kocsi alja 
fokozatosan süllyed, a könyvek súlya alatt. A bedobott könyvek maximum 20 centimétert 
eshetnek. 
A kocsi rendkívül könnyen kezelhető. Miután kivettük a Biblioboxból, kihúzzuk a 
teleszkópikus fogantyút, amit készenléti állapotban az emelőkar elfordításával rögzítünk a 
kocsi hátsó részéhez.  
A kocsi mozgását 4 gumikerék biztosítja. A hátsó kerekeket taposó fékkel látták el, ami 
rendkívül egyszerű kezelést tesz lehetővé.  
A rakodótér 132 literes, ami elegendő a mindennapi használathoz. 

 

• Méretek: 60 x 60 x 64,5 cm (magasság x szélesség x mélység) 
• Űrtartalom: 132 liter 
• Súly: 38 kg 
• Rugalmas mechanikával ellátott aljzat 
• Teleszkópikus, rögzíthető fogantyú 
• Irányítható kerekek fékkel 

A Biblobox egy passzív eszköz mely sem áramellátást, sem adathálózati kapcsolatot nem 

igényel. A bedobott példányok így nem kerülnek automatikus azonostásra. 

RFID-s visszavétel - opció 

Az eszköz felszerelhető UHF RFID olvasóval a könyvek azonosításra és a kocsi töltöttségének 

visszajelzésre. Az eszközön kijelző ekkor sem kap helyet, de működtető szoftvere a 

könyvtárosi munkaállomáson követhető, illetve e-mail üzenet küld a felhasználónak.  

Az eszközt ilyenkor PoE kapcsolattal kell ellátni.  

Listaárak: 

Passzív Bibliobox:   4 400€ +Áfa 

UHF RFID kiegészítés:  1 650€ + Áfa 

Várható szállítás: 2020 augusztus – szeptember  

Budaörs 2020. május 


