
bibliotheca RFID tag™ range
Bütün RFID etiketlerimizin sahip olduğu üstün özellikler

Bütün RFID sistemlerin temelinde RFID etiketler bulunmaktadır, etiket olmadan RFID sistem çözümleri 
çalışamaz. Bu nedenle seçtiğiniz etiketin %100 uyumlu, güvenilir ve amacınıza uygun olması çok 
önemlidir. Bütün bibliotheca RFID etiketleri, ISO 18000-3 - ISO15693 arayüz protokolleri ile uyumludur 
ayrıca SLİ-X2 çipleri, ISO 28560 formatında veri saklama yetkinliğine sahiptir. Bunlara ek olarak, ürün 
yelpazemizde bulunan etiketler 50 yıl veri saklama veya 100000 defa etikete veri yazabilme garantisi 
ile gelir. Bütün bibliotheca çözümleri, ISO uyumlu olduğu sürece, farklı veri modelleri ve etiketleri 
okuyabilir.
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Uygun Maliyetli Kurumunuza Özgü Baskı Hizmeti 
bibliotheca, özel baskı seçenekleri sayesinde 
kütüphanenin logosu, barkodu veya diğer bilgileri 
etikete yazdırılabilir.

™ range

Standartlar

Çalışma frekansı

Maksimum toplam kalınlık

Hafıza 0.5k - 2.5k bit arasında

Yazılabilirlik 100,000

Veri saklama 50 yıl

Standart format Aleminyum anten

Çalışma sıcaklığı - 25 °C -*70 °C arası

Depolama sıcaklığı 

Depolama/Saklama 

Material

50 +/-10%  yoğunlaşmasız ortam

Düşük / Nötr pH Akrilik YapıştırıcıHepsi tek 
parça halinde - kağıt, anten ve tutkal

bibliotheca Etiket Performans Garantisi
Bütün RFID tag™ ürünleri, 85°C sıcaklık ve 85% 
nem oranına sahip ortamda 15 hafta süren 
hızlandırılmış yaşlandırma ve performans 
testinden geçirilmiştir. Tavsiye ettiğimiz 
koşullarda saklanan ve kullanılan etiketler için 
üzerine yapıştırıldığı materyalin ömrü kadar 
garanti vermekteyiz.

RFID etiket üzerinde bir üretim hatası ile 
karşılaşılması durumunda ücretsiz değişim 
sağlamaktayız.

or change over time. bibliotheca therefore makes no representations 

bibliotheca RFID tag™ 
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