Adaptační stanice
Rychlý a mobilní přechod na technologii RFID
Jako součást systému RFID 3M™ představuje tato stanice rychlé a snadné řešení pro převedení
knihovních materiálů na technologii RFID. Tato samostatná stanice je vybavena dotekovou
obrazovkou, optickou čtečkou čárových kódů a čtečkou RFID, a proto rychle čte čárové kódy,
převádí informace a vydává štítky RFID 3M™. Tato adaptační stanice nemusí být připojená
k automatickému výpůjčnímu systému a, protože je zkonstruovaná jako samostatná jednotka
na pohyblivém vozíku, může pracovat přímo mezi policemi. Propracovaný laserový snímač se
vypořádá téměř s libovolným umístěním a orientací čárového kódu a viditelný paprsek pomáhá
personálu při správném umístění položek.

Systém RFID

Rozměry
• Adaptační stanice : 460 mm × 144 mm
× 760 mm)
• Vozík na kolečkách

Energetický profil
100/120 nebo 200/240 V stříd.
50–60 Hz
5,0/2,5 A

Hmotnost (přibližná)
72,6 kg

Rychlé/Snadné použití

Různé funkce

• Převádí položky na RFID rychle a snadno
• Snižuje mzdové náklady
• Vydává štítky RFID automaticky, jeden po
druhém
• Je schopná současně třídit a převádět váš
knihovní fond

• Doteková obrazovka pro snadnou konfiguraci
a obsluhu
• Je vybavena čtečkou čárových kódů a čtečkou
RFID
• Převádí štítky v jednom jednoduchém systému
• Systém je schopen naprogramovat
a přeprogramovat štítky

Mobilní/Samostatná
• Pracuje přímo mezi policemi
• Urychluje proces adaptace
• Nevyžaduje připojení k automatizovanému
výpůjčnímu systému
• Ochrana proti převrácení

3M Správce dat
• Možnost přechodu na datový standard štítků
ISO v budoucnosti
• Rozšiřuje systém RFID 3M™ o čtení
speciálních místních datových formátů
(dánština, holandština, finština
a francouzština)

Certifikováno CE
Certifikováno UL
Splňuje požadavky
směrnic EU WEEE
a RoHS
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