Σταθμός εργασίας προσωπικού

RFID
Ασφάλεια Tattle-Tape™

Μοντέλο 946

Βελτιώστε την αποτελεσματικότητα της ροής εργασιών και
την εργονομία
Αυτός ο σταθμός εργασίας εξοικονομεί χρόνο συνδυάζοντας την αναγνώριση των τεμαχίων και την ασφάλεια σε μία
και μόνο λειτουργία. Χάρη στον ευέλικτο σχεδιασμό του για βελτιωμένη εργονομία, ο σταθμός εργασίας βελτιώνει

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κεφαλής:
327,4 mm x 406,0 mm x 416,1 mm
• Πλαίσιο ηλεκτρονικών συστημάτων:
304,8 mm x 63,5 mm x 279,4 mm

την αποδοτικότητα και αυξάνει την παραγωγικότητα μέσω της διαχείρισης τόσο των γραμμικών κωδίκων όσο και
των ετικετών RFID κατά το δανεισμό και την επιστροφή. Ο σταθμός εργασίας μπορεί επίσης να εκτελεί μετατροπές
από γραμμικούς κώδικες σε RFID για τα νέα αποκτήματα και τις συλλογές μικρότερης κλίμακας. Το χαρακτηριστικό

Ενεργειακό προφίλ
100/120 ή 200/240 VAC

«προσαρμοσμένης θήκης» σας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζετε εάν η θήκη αντιστοιχεί στο τεμάχιο χωρίς να

50-60 Hz

ανοίξετε τη θήκη, γεγονός που μειώνει το χρόνο διεκπεραίωσης. Η φωτεινή ένδειξη επαλήθευσης επιβεβαιώνει την

4,0/2,0 A, Μονοφασικό

παρουσία ενεργής ταινίας ασφαλείας Tattle-Tape™ της 3M™. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο σταθμός
εργασίας RFID δεν καταστρέφει ούτε σβήνει ευαίσθητα υλικά, όπως βίντεο και κασέτες.

Βάρος (Κατά προσέγγιση)
• Βάρος κεφαλής: 1,8 Kg

Εύχρηστο

Χαρακτηριστικά

• Συνδυάζει την αναγνώριση των τεμαχίων RFID
και την ασφάλεια Tattle-Tape™ σε μία λειτουργία

• Το χαρακτηριστικό «προσαρμοσμένης θήκης» της 		
RFID εξοικονομεί χρόνο μέσω ελαχιστοποίησης των 		
χειρισμών

• Εκτελεί δανεισμό ή επιστροφή σε ένα βήμα
• Διαχειρίζεται κωδικούς πρόσβασης και ετικέτες
RFID της 3M™
• Βελτιωμένος σχεδιασμός που βοηθά στη μείωση των
εσφαλμένων προειδοποιητικών σημάτων
• Επεξεργάζεται με ασφάλεια όλα τα είδη μέσων με 		
RFID

• Η φωτεινή ένδειξη επαλήθευσης επιβεβαιώνει
την παρουσία των ενεργών ταινιών ασφαλείας
Tattle-Tape™
• Ευέλικτος σχεδιασμός για βελτιωμένη εργονομία
• Χάρη στα συγχρονισμένα πλήκτρα συντόμευσης του
πληκτρολογίου καθίσταται δυνατή η επιλογή τρόπου
λειτουργίας (ή δανεισμού) για τους σταθμούς
εργασίας ILS ή προσωπικού ταυτόχρονα.
• Ορατή ένδειξη εάν ο σταθμός εργασίας δεν λειτουργεί
• Εκτελεί μετατροπές από γραμμικό κώδικα σε RFID

Σύστημα διαχείρισης δεδομένων
ετικετών 3M
• Ελευθερία μελλοντικής μετάβασης στο πρότυπο ISO
Tag Data Standard
Με πιστοποίηση UL
Με πιστοποίηση CE

• Δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα RFID της 3M™ να
διαβάζει εξειδικευμένες μορφές δεδομένων ανάλογα
με τη χώρα (Δανέζικα, Ολλανδικά, Φινλανδικά και
Γαλλικά)

Πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών Αποβλήτων
από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (WEEE)
και Χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS) της Ε.Ε.
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• Πλαίσιο ηλεκτρονικών συστημάτων: 12 Kg

