Conversiestation
Snelle, verplaatsbare conversie naar RFID
Als component van het 3M™ RFID-systeem biedt dit station een snelle en gemakkelijke
oplossing voor de conversie van bibliotheekmaterialen naar RFID-technologie. Dit op zichzelf
staande conversiestation heeft een touchscreen, een optische barcodescanner en een RFIDreader. In snel tempo leest het station barcodes, converteert het de informatie en distribueert het
3M™ RFID-labels. Het conversiestation hoeft niet verbonden te zijn met een geautomatiseerd
leenverkeerssysteem. Omdat het bovendien ontworpen is als op zichzelf staand systeem op een

RFID

Afmetingen
• Conversiestation:
460 mm x 144 mm x 760 mm)
• Trolley op wielen

Energieprofiel
100/120 of 200/240 VAC
50–60 Hz

verplaatsbare trolley, kan het tussen de schappen werken. De ultramoderne laserscanner kan

5,0/2,5 A

feitelijk elke barcodeplaats en -richting aan, en een zichtbare scanlijn helpt de medewerkers de

Gewicht (bij benadering)

materialen correct te plaatsen.

72.6 Kg

Snel/gemakkelijk in gebruik

Meerdere functies

• Converteert materialen snel en gemak		
kelijk naar RFID

• Touchscreen om gemakkelijk te kunnen 		
configureren en werken

• Reduceert arbeidskosten

• Met barcodescanner en RFID-reader

• Distribueert automatisch RFID-labels,
één voor één

• Converteert labels met één eenvoudig 		
systeem

• Kan uw collectie tegelijkertijd opschonen 		
en converteren

• Systeem kan labels steeds opnieuw
programmeren

Verplaatsbaar/op zichzelf staand

3M Labelgegevensmanager

• Werkt tussen de schappen

• Vrijheid om in de toekomst over te
stappen op ISO labelgegevensstandaard

• Versnelt het conversieproces
• Geen verbinding met automatisch
leenverkeerssysteem nodig
• Anti-omkantelfunctie

• Stelt het 3M™ RFID-systeem in staat 		
landspecifieke gegevensformaten te lezen
(Deens, Nederlands, Fins en Frans)

UL-gecertificeerd
CE-gecertificeerd
Voldoet aan de WEEEen RoHS richtlijnen
van de EU
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