Intelligent återlämnings- och
sorteringssystem FX från 3M™
Effektivitetens framtid

Mått

Med det intuitiva intelligenta återlämnings- och sorteringssystemet FX från 3M™ sker hanteringen
av återlämning och sortering av material mer effektivt och nästan utan ansträngning. Material
kan returneras snabbare till hyllan, vilket maximerar användning och nytta av tillgängliga resurser.
Processen med att identifiera utlåningar och reservationer kan gå fortare. Dessutom missar
man mindre material under återlämning, så att ett mer exakt system och korrekta register
kan säkerställas. Återlämnat material tas genast bort från besökarens konto, vilket reducerar
väntetiden för utlåning av mer material. Personalen kan dessutom ägna mer tid åt att utveckla och
tillhandahålla ytterligare program till besökarna.

• Återlämningssystem “Classic”
L 1 066,8 mm x B 508 mm x H 914,4 mm
Panel: 79,38 cm x 80,61 cm
• Återlämningssystem “Plus”
L 1 066,8 mm x B 508 mm x H 914,4 mm
Panel: 53,98 cm x 80,61 cm
• Återlämningssystem “Personal”
L 156 cm x B 57 cm x H 91 cm

Energiprofil

Pålitligt återlämningssystem

Flexibla alternativ

100–120 eller 200–240 VAC
60 eller 50 Hz

• Materialet registreras genast som återlämnat
och tas bort från besökarens konto

• Inomhus-/utomhusåterlämningar och 		
personalåterlämningar

• Ökar exaktheten

Leveransvikt (ungefärlig)

• Streckkods- och/eller RFID-identifiering

• Besökare kan omedelbart få material med
lånebegränsningar utlämnat

• Elektromagnetisk och/eller RFID-säkerhet

• Det klassiska intelligenta återlämningssystemet
124,7 kg

• Personalskrivare och kvittoskrivare för 		
besökare

• Det intelligenta plusåterlämningssystemet
139,7 kg

Modulsystem
• Upp till fyra utlåningspunkter, inklusive 		
personalutlåning
• Upp till 15 unika sorteringsplatser
• Utvidgningsbart
• Svepteknik

• Konfigurerbar sorteringsmatris
• Anpassningsbara skärmar

• Det intelligenta personalåterlämningssystemet
145 kg

3M:s Tag Data Manager
• Möjlighet att övergå till ISO Tag
Data-standard i framtiden

- Det klassiska intelligenta 			
återlämningssystemet från 3M™

• Ger RFID-systemet från 3M™ möjlighet att
avläsa nationsspecifika dataformat (danska,
nederländska, finska och franska)

		 Användargränssnitt med knappar
- Det intelligenta plusåterlämningssystemet
från 3M™
		 Grafiskt användargränssnitt
- Det intelligent personalåterlämningssystemet
från 3M™
		 Grafiskt användargränssnitt
- Sortersystemet FX från 3M™
		 Svepteknik
		 Modul
		 Upp till 15 lådor

UL-certifierat
* bilden visar det intelligenta återlämningsoch sorteringssystemet FX från 3M

Intelligent återlämnings- och
sorteringssystem FX från 3M™
Bara några exempel på hur systemet kan konfigureras.
System med fem lådor: 3,96 m x 3,35 m

System med 11 lådor: 7,92 m x 5,49 m

System med sju lådor: 6,71 m x 3,96 m

System med 15 lådor: 9,14 m x 6,10 m
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