Személyzeti munkaállomás

RFID
Tattle-Tape™ Biztonsági csík

946 modell

A munkafolyamat hatékonysága és az ergonómia növelése
A sok időt megtakarító munkaállomás az áruk azonosítását és biztonságát egyszerű működéssel éri el. Rugalmas
kiépíthetősége javítja az ergonómiát. Mind kivételnél, mind visszavitelnél képes olvasni a vonalkódokat és az RFID-

Méretek
• Fej mérete:
327,4 mm x 406,0 mm x 416,1 mm

címkéket is, növelve ezzel a hatásfokot és a termelékenységet. Az új szerzeményeknél és a kisebb kiterjedésű kollekcióknál

• Elektronika tartószerkezete:
304,8 mm x 63,5 mm x 279,4 mm

a munkaállomás a vonalkód-alapú információkat képes átalakítani RFID-alapú információkká. A„hordtáska” funkció

Betáplálás

segítségével anélkül ellenőrizhető, hogy a tokozás és az áru egymáshoz illik-e, hogy ki kellene nyitni a tokozást. Ezzel

100/120 vagy 200/240 VAC

idő takarítható meg. Az ellenőrző fény mutatja a 3M™ Tattle-Tape™ biztonsági csík jelenlétét. Mindezeken túl az RFID

50-60 Hz

használatakor a munkaállomás nem károsít és nem töröl érzékeny, például videó- vagy hangkazettán tárolt adatokat.

4.0/2.0 A, egyfázisú

Tömeg (körülbelüli)
Könnyen használható

Funkciók

• Fej tömege: 1,8 Kg

• Az RFID-alapú azonosítást ötvözi a Tattle-Tape™ 		
biztonsági csíkok használatával

• Az RFID “hordtáska” funkció kezelési időt takarít meg

• Elektronika tartószerkezete: 12 Kg

• A be- és kivételt egyetlen lépésben hajtja végre

• Az ellenőrző fény mutatja az aktivált 3M™
Tattle-Tape™ biztonsági csík jelenlétét.

• 3M™ RFID-címkéket és vonalkódokat is olvas

• Rugalmas kiépíthetőség: javuló ergonómia

• Javított kialakítása segít a hibás riasztások 		
kiküszöbölésében

• A szinkronizált billentyűparancsokkal egyidejűleg 		
választható ki a könyvtárkezelő rendszer és a
személyzeti munkaállomás üzemmódja (ki- vagy 		
bevétel).

• Minden adathordozó-típust biztonságosan dolgoz
fel RFID használatával

• Látható jelzést ad, ha a személyzeti munkaállomás 		
nem működik
• Képes átalakítani a vonalkód-adatokat RFID-adatokká

3M címkeadat-kezelő
• Az ISO címkeadat-szabvány esetleges jövőbeli 		
módosítására felkészítve
• A 3M™ RFID rendszer országspecifikus
adatformátumokat is olvashat (dán, holland,
finn, francia)

UL-tanúsítású
CE-tanúsítású
Teljesíti az EU
WEEE- és RoHSirányelveit
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