Stacja konwersji
Szybka i przenośna konwersja do standardu RFID

RFID

Wymiary

Będąca elementem systemu RFID firmy 3M™, stacja ta stanowi szybkie i proste rozwiązanie podczas przenoszenia

• Stacja konwersji:
460 mm x 144 mm x 760 mm

materiałów bibliotecznych do technologii RFID. Stacja posiada ekran dotykowy, opcjonalny skaner kodów kreskowych i

• Wózek na kółkach

czytnik RFID, umożliwiające jej szybkie odczytywanie kodów kreskowych, konwersję informacji i wydawanie znaczników

Profil zasilania

RFID 3M™. Stacja konwersji nie wymaga podłączenia do automatycznego systemu cyrkulacji, a ponieważ zainstalowana

100/120 V lub 200/240 V prądu zmiennego

jest we własnym wózku przenośnym, umożliwia pracę bezpośrednio przy regałach. Zaawansowany skaner laserowy

50–60 Hz

jest w stanie rozpoznać kod kreskowy w niemal każdym położeniu i orientacji, a widoczna linia skanowania ułatwia

5,0/2,5 A

personelowi poprawne umieszczanie materiałów w skanerze.

Waga (przybliżona)
72,6 kg

Szybka i łatwa w użyciu

Wiele funkcji

• Szybko i łatwo przenosi elementy do standardu RFID

• Ekran dotykowy umożliwiający łatwą pracę i 		
konfigurację

• Zmniejsza koszty robocze
• Automatycznie i pojedynczo wydaje znaczniki RFID
• Umożliwia jednoczesne uporządkowanie i konwersję
kolekcji

Przenośna/samodzielna
• Umożliwia pracę bezpośrednio przy regałach
• Przyspiesza proces konwersji
• Nie wymaga podłączenia do automatycznego 		
systemu cyrkulacji
• Konstrukcja zapobiegająca przewróceniu

• Skaner kodów kreskowych i czytnik RFID
• Pojedynczy prosty system do konwersji znaczników
• System umożliwia programowanie i
przeprogramowywanie znaczników

Menedżer danych znaczników 3M
• Możliwość przejścia na standard ISO dla danych 		
znaczników w przyszłości
• Umożliwia systemowi RFID 3M™ odczytywanie
formatów danych określonych dla danego kraju 		
(duński, holenderski, fiński i francuski)

Certyfikat UL
Certyfikat CE
Zgodność z dyrektywami WEEE i RoHS UE

3
3M Poland Sp. z o.o.

Dzial Systemów Zabezpieczenia Zbiorów Bibliotecznych
al. Katowicka 117
Kajetany k/Warszawy
05-830 Nadarzyn
Polska
Pamiętaj o utylizacji odpadów.
Tel.: +48 22 739 60 00
© 3M 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Fax: +48 22 739 60 01
3M, SelfCheck i Tattle-Tape są znakami towarowymi firmy 3M.
www.3m.pl

