bibliotheca RFID tag ™ range
RFID-etiketter af høj kvalitet med garanti
Den vigtigste komponent i alle RFID-systemer er etiketten – uden den kan resten af
systemet ikke fungere. Det er derfor vigtigt, at de etiketter, du bruger, er fuldstændigt
pålidelige og egnede til formålet. Alle RFID-etiketter følger standarderne ISO 180003 og ISO15693 radiogrænsefladeprotokol, og SLI-X-chip kan lagre data i henhold til
industristandardformatet ISO 28560. Desuden er alle etiketter i vores sortiment omfattet
af en 50-årig garanti eller 100.000 læse-/skriveprocesser. Alle produkter kan læse flere
etiketter og datamodeller, så længe de er ISO-kompatible.
Præstationsgaranti
Alle RFID label-produkter skal kunne klare en
accelereret levetidstest ved 85 °C og 85 %
luftfugtighed, som pågår i 15 uger og omfatter
en præstationstest. Hele vores sortiment af
RFID label-produkter er omfattet af en garanti,
som gælder i hele levetiden for det produkt,
de er fastgjort på, forudsat at de håndteres i
overensstemmelse med vores anbefalinger.
Hvis RFID-etiketten mod forventning skulle
vise sig at være defekt, sender vi en gratis

erstatningsetiket.
Skræddersyet udskrivningstjeneste
Vi tilbyder skræddersyede grafiske løsninger
med bibliotekets logo, stregkode og andre
oplysninger på RFID-etiketter, der kan udskrives.
Trykket kan udføres i enten sort eller i op til fire
farver og leveres til biblioteket klart til at blive
fastgjort på materialet.
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Brug

Størrelse

Materiale

Bøger og tidsskrifter

50 x 50 mm

Gennemsigtig etiket

Bøger og tidsskrifter

50 x 50 mm

Hvidt etiketpapir
(kan udskrives)

Bøger og tidsskrifter

49 x 81 mm

Hvidt etiketpapir
(kan udskrives)

Cd'er

Ø 40 mm

Hvidt etiketpapir
(kan udskrives)

CD, DVD og Blu-ray

Ø 116 mm

Gennemsigtig etiket

RFID tag squareClear

RFID tag square

RFID tag rectangle

RFID tag hub

RFID tag fullDisc
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Specifikationer: RFID tag range
Standarder:

ISO 18000–3, ISO 15693, ISO 28560-1, CE, IS10716 og ISO 9706
fra TÜV SÜD PSB

Driftsfrekvens:

13,56 MHz

Tykkelse:

0,4 mm

Hukommelse:

0,5 - 2,5 kb

Antal indlæsninger:

100 000

Datalagring:

50 år

Standardformat:

NXP ICode SLI-X
Aluminiumsantenne

Driftstemperatur:

-25 °C til 70 °C

Lagringstemperatur:

18 °C til 26 °C

Luftfugtighed ved lagring:

50+/-10 % RH, ikke kondenserende

Vi tilbyder skræddersyede grafiske løsninger med bibliotekets logo, stregkode og andre oplysninger på RFIDetiketter, der kan udskrives. Trykket kan udføres i enten sort eller i op til fire farver og leveres til biblioteket klart
til at blive fastgjort på materialet.

Vi gør vores bedste for at sikre, at vores oplysninger er korrekte, når vi
lancerer et produkt, men det hænder, at specifikationer og funktioner
ændres med tiden. bibliotheca giver derfor ingen erklæringer eller
garantier vedrørende fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de
informationer, der er i dette dokument.

www.bibliotheca.com
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