3M™ - inteligentní systém
pro vracení a třídění FX
Efektivita s budoucností

Rozměry¡

S intuitivním systémem 3M™ - inteligentním systémem pro vracení a třídění FX, se provádění kontroly a třídění
materiálů stává efektivnější a téměř nevyžaduje námahu. Materiály mohou být vraceny do regálů rychleji,
maximalizuje se používání a pohodlnost používání dostupných prostředků. Proces identifikace držení a rezervace
může být méně náročný na čas. Také může být zjištěna nepřítomnost několika položek během kontroly, což napomáhá
zajišťování podstatně přesnějšího systému a správných záznamů. Při kontrole položek se zkontrolované položky
okamžitě odstraňují ze záznamů klientů, což zkracuje čas čekání na kontrolu více položek. A Vaši zaměstnanci mohou
věnovat více času vývoji a poskytování dalších programů pro Vaše klienty.

• Intelligent Return Classic
délka 42“ × šířka 20“ × výška 36“
(1066,8 mm × 508 mm × 914,4 mm)
Štítky: 31,25“ × 31,75“
• Intelligent Return Plus
délka 42“ × šířka 20“ × výška 36“
(1066,8 mm × 508 mm × 914,4 mm
Štítky: 21,25“ × 31,75“
• Intelligent Return Staff
délka 61,5“ × šířka 22,5“ × výška 36“
(156 cm x 57 cm x 91 cm)

Spolehlivá kontrola

Flexibilní volby

• Položky jsou okamžitě kontrolovány a odstraňovány
ze záznamu klienta

• Interní/externí vracení a vracení zaměstnanci

• Zvyšuje se správnost

• Identifikace čárovým kódem a/nebo RFID

Energetické charakteristiky

• Zabezpečení elektromagneticky a/nebo RFID

100 ÷ 120 nebo 200 ÷ 240 V střídavého napětí
60 nebo 50 Hz

• Klienti mohou okamžitě zkontrolovat položky s
omezením

• Tiskárna pro tisk stvrzenek pro zákazníky a tiskárna pro
zaměstnance
• Konfigurovatelná matice třídění

Modulární systém

• Přizpůsobitelné obrazovky

• Až 4 přijímací místa, včetně příjmu zaměstnanci
• Až 15 jedinečných lokalit třídění
• Rozšiřitelné
• Technologie čištění

Správce dat štítků 3M

Hmotnost včetně obalu (přibližně)
• Intelligent Return Classic
275 liber (124,7 kg)
• Intelligent Return Plus
308 liber (139,7 kg)

• Možnost v budoucnu přejít na normu ISO pro data štítků

• Intelligent Return Staff
320 liber (145 kg)

• Podpora systému 3M™ RFID pro načítání datových
formátů, specifických pro určité země  (Dánko, Nizozemí,
Finsko a Francie)

- 3M™ Intelligent Return Classic
		 uživatelské rozhraní tlačítkové
- 3M™ Intelligent Return Plus
		 uživatelské rozhraní grafické
- 3M™ Intelligent Return Staff
		 uživatelské rozhraní grafické
- 3M™ Sorter System FX
		 Technologie čištění
		 Moduly
až 15 zásobníků

Certifikát UL
* vyobrazení představuje 3M - inteligentní
systém pro vracení a třídění FX

3M™ - inteligentní systém
pro vracení a třídění FX
Zde je několik příkladů toho, jak lze systém konfigurovat:
Systém s 5 zásobníky:
13 stop (396,24 cm) x 11 stop (335,28 cm)

Systém s 11 zásobníky:
26 stop (792,48 cm) x 18 stop (548,64 cm)

Systém se 7 zásobníky:
22 stop (670,56 cm) x 13 stop (396,24 cm)

Systém s 15 zásobníky:
30 stop (914,4 cm) x 20 stop (609,6 cm)
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