Werkstation voor medewerkers

RFID

Model 895
Verwerk uw materialen snel en veilig
Als onderdeel van het 3M™ RFID-systeem kan deze veelzijdige unit dienst doen als station
voor het leenverkeer of voor het programmeren van labels. Naast het afhandelen van meerdere
artikelen tegelijkertijd verwerkt het werkstation zowel barcodes als RFID-labels bij het

Afmetingen
• Mat:
285 mm x 285 mm x 10 mm
• Reader:
160 mm x 100 mm x 30 mm

uitlenen en retourneren, en de functie ‘hoes correct gevuld’ voorkomt dat het materiaal wordt

Energieprofiel

verwisseld tijdens uitlenen en retourneren. Ook kan het station RFID-labels programmeren en
hoeven dus geen verschillende machines te worden gebruikt. De readermat is ergonomisch

• Reader:
100-200 of 200/240 VAC
50-60 Hz
0,5A

goed ontworpen en heeft een laag profiel, zodat materialen snel en veilig verwerkt kunnen

Gewicht (bij benadering)

worden. Het werkstation is volledig compatibel met bestaande computers, scanners en printers

• Mat en reader: 1,0 kg

herprogrammeren en conversies uitvoeren van barcode naar RFID. Tijdens het conversieproces

voor de leenbalie. Het display kan aangepast worden zodat het automatiseringssysteem van de
* 3M levert alleen de mat, reader
en software

bibliotheek goed zichtbaar is.

Gemakkelijk in gebruik

Compatibel systeem

• Werkt als leenverkeerstation

• Werkt met bestaande systemen en alle 		
mediatypen

• Verzorgt conversie van barcode naar RFID
• Gesynchroniseerde hotkey-functie
op toetsenbord voor gelijktijdige
modusselectie (in- of uitlenen) voor het 		
geïntegreerde bibliotheeksysteem en het 		
werkstation.

• Niet nodig het bibliotheeksysteem te 		
vervangen

• Helpt vals alarm te elimineren

3M Labelgegevensmanager

• RFID-functie ‘hoes correct gevuld’ spaart 		
tijd omdat er minder handelingen nodig zijn

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

Snel

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

• Verwerkt RFID-labels en barcodes

• Ergonomisch goed ontwerp
• Readermat met laag profiel

• Verwerkt meerdere materialen tegelijkertijd

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