Deaktivační a reaktivační přístroj

RFID
Zabezpečení Tattle-Tape™

Model 946

Zvýšení pracovní výkonnosti a pracovního prostředí
Tato pracovní stanice uspoří váš čas, neboť v jediném úkonu spojuje identifikaci položek a bezpečnost. Stanice má
přizpůsobitelný design vyvinutý pro zvýšenou ergonomii, což zdokonaluje její účinnost a zvyšuje produktivitu tím,
že při výpůjčce a vracení položek pracuje jak s čárovými kódy, tak s RFID štítky. Pomocí pracovní stanice můžete také
provést konverzi čárových kódů na RFID pro nové přírůstky a sbírky menších rozměrů. Funkce„nastavení obalu“ vám
umožňuje určit, zda obal patří k položce, aniž byste jej museli otevřít, což vám ušetří čas nutný ke zpracování dané
položky. Ověřovací světýlko potvrdí přítomnost citlivého bezpečnostního pásku 3M™ Tattle-Tape™. Nejdůležitější

Rozměry
• Základní rozměry:

327,4 mm x 406,0 mm x 416,1 mm
• Tělo s elektronikou:

304,8 mm x 63,5 mm x 279,4 mm

Energetické charakteristiky
100/120 nebo 200/240 V střídavého napětí
50–60 Hz

však je, že pracovní stanice, která využívá RFID, nemůže poškodit nebo vymazat citlivý materiál, jako jsou např. video

4,0/2,0 A, jedna fáze

či audio kazety.

Hmotnost (přibližně)
• Základní hmotnost: 1,8 kg

Jednoduché použití

Vlastnosti

• Spojení identifikace položek pomocí RFID

• Funkce RFID „nastavení obalu“ šetří čas potřebný ke

a zabezpečení Tattle-Tape™ v jediném úkonu
• Vypůjčení nebo vrácení položky v jediném kroku
• Možnost zpracování čárových kódů a 3M™ RFID 		

štítků

• Vylepšená konstrukce, která omezuje množství 		

planých poplachů
• Bezpečné zpracování všech typů médií

využívajících RFID

zpracování položky
• Ověřovací světýlko potvrzuje přítomnost citlivého 		

bezpečnostního pásku Tattle-Tape™
• Přizpůsobitelná konstrukce zajišťuje větší ergonomii
• Funkce klávesových zkratek synchronizované 		

klávesnice umožňuje simultánní výběr režimu (nebo
výpůjčky) pro pracovní stanice ILS nebo personálu
• Viditelná identifikace v případě nefunkčnosti 		

pracovní stanice
• Konverze čárových kódů na RFID

Systém společnosti 3M pro správu dat
uložených na RFID štítcích
• Možnost v budoucnosti přejít na ISO normu pro

data štítků
• RFID systému společnosti 3M™ umožňuje přečíst 		

specifické datové formáty určitých zemí (Dánsko, 		
Nizozemí, Finsko a Francie)

CE certifikát
UL certifikát
Splňuje evropské
směrnice WEEE
a RoHS
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• Tělo s elektronikou: 12 kg

