JK SYSTEM Sp.J.

Etykiety RFID dla bibliotek
Oferujemy etykiety RFID dla wszystkich rodzajów
zabezpieczanych produktów, które znajdują się w
bibliotekach jak książki czy płyty CD/DVD. Jako
dodatek dla zwykłych etykiet RFID oferujemy
także etykiety o większej powierzchni oraz
większej mocy do zastosowania na płyty CD/DVD
w celu lepszego zabezpieczenia najcenniejszych
egzemplarzy. Materiał użyty do produkcji naszych
etykiet jest bardzo wysokiej jakości i podlega
rygorystycznym ocenom jakości co skutkuje
długim czasem żywotności etykiet oraz
prawidłową pracą w środowisku bibliotecznym.

Etykiety spełniają normy ISO 15693 oraz ISO
18000-3 i pracują w częstotliwości 13.56 MHz,
która jest powszechnie stosowaną w bibliotekach.
Etykiety RFID są także w pełni zgodne z
powszechnymi modelami danych. Etykiety
dostępne są w różnych kolorach a także mogą
mieć nadrukowany kod kreskowy z numerem ID.

Etykieta RFID zawiera w sobie aluminiową antenę
i połączony z nią microchip. Dla ochrony anteny
oraz microchip’u etykieta opakowana jest w
papierowy bądź plastikowy materiał. Na
wewnętrznej stronie etykiety znajduje się klej,
który utrzymuje etykietę na produkcie. Klej jest

Etykiety mogą być zaprogramowane zgodnie z
typem identyfikacji. Posiadamy wiele różnych
wielkości i form etykiet dla różnego zastosowania.
Możemy również dostarczyć drukowane karty
biblioteczne z wbudowaną etykietą RFID.



Bardzo dobra jakość

 Spełnia wymagania
jakościowe bibliotek



produkowany w specjalnej technologii i nie ma
obaw, że wypłynie poza etykietę nawet po bardzo
długim czasie. Oczywiście, wszystkie materiały
spełniają nowoczesne wymagania środowiskowe.

Długa żywotność

 Zgodne ze wszystkimi
nowoczesnymi
wymaganiami
środowiskowymi



Pewność identyfikacji
przedmiotów



Opcjonalnie możliwe
nadruki na etykietach
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Informacje główne:








Częstotliwość pracy: 13.56 MHz
Standard RFID: ISO15693, 18000-3-1
Microchip: NXP SLIX
Pamięć: 1024 bit
Materiał zewn.: papier lub plastik (PP)
Kolor lub nadruk jako opcje
Opcjonalnie programowanie etykiet

Zgodność:



Zgodne ze wszystkimi powszechnymi
danymi RFID dla bibliotek
Gwarantowana współpraca ze
standardowymi urządzeniami RFID

Informacja techniczna:






Standardowa etykieta książkowa: 50 x 80
mm
Mała etykieta książkowa: 50 x 50 mm
Wzmocniona etykieta CD/DVD: Ø 117
mm
Etykieta CD/DVD: Ø 40 mm
Możliwe również inne rozmiary
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