bibliotheca RFID tag ™ asset
proteja os ativos de alto valor de sua biblioteca
usando seu sistema de segurança RFID existente
RFID tag™ asset é uma etiqueta RFID de alta frequência altamente visível, especialmente
desenvolvida para colocação em itens de alto valor, como laptops, tablets, ebook reader e
câmeras fotograficas para uso dentro de sua infraestrutura existente de segurança RFID.

vantagens do
bibliotheca RFID tag™ asset
protege e blinda a etiqueta
Encapsulada em um estojo de plástico
especialmente desenvolvido, RFID tag™ asset
foi concebida para funcionar quando anexada
a objetos metálicos, enquanto mantém
excelente desempenho através de antenas de
segurança.
atua preventivamente contra furto
A RFID tag™ asset fica deliberadamente muito
visível, alertando possíveis ladrões de que o
item está sendo Protegido.

compatível com equipamento RFID existente
RFID tag™ asset não requer equipamento especial
ou software para ser instalada e pode ser gravada
e lida pelo hardware e software de RFID Bibliotheca
existentes em sua biblioteca.
segurança discreta e organizada
Itens valiosos marcados com a RFID tag™ asset
podem ser usados por clientes sem a necessidade
de fios ou cabos.
compatível entre fornecedores
Em total conformidade com a ISO, RFID tag™ asset
também é compatível com outros sistemas RFID.*

Especificações : bibliotheca RFID tag™ asset
Dimensões:

c: 132 mm / 5,1” | d: 5 mm/0,1” | I: 26mm/1,0”

Padrões:

ISO 18000–3, ISO 15693, ISO 28560-1

Frequência de operação padrão:

13,56 MHz

Memória:

Memória total de 1024 bit/32 blocos

Tolerância de gravação IC:

100.000 operações de leitura/gravação.

Retenção de dados:

50 anos

Formato padrão:

NXP ICode SLIX, Antena de cobre com núcleo de ferrite

Temperatura de operação:

-40 °C a +85 °C

Temperatura de armazenamento:

-15 °C a 70 °C/5 °F a 158 °F

Umidade de armazenamento:

50 +/-10% relativa sem condensação

Material:

acrílico brilhante de 5mm

Cor:

Disponível apenas na cor cinza médio.

*RFID tag asset é projetado para trabalhar com uma gama de
equipamentos de RFID, mas o teste é recomendado antes da
aplicação de rollout em massa. O desempenho não pode ser
garantido em equipamentos não-bibliotheca.
Apesar de realizarmos todos os esforços para nos certificarmos de
que as informações estão corretas no momento da edição, é possível
que as especificações e características variem ao longo do tempo.
Desta forma, a bibliotheca não presta quaisquer garantias quanto à
precisão ou completude das informações contidas neste documento.
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