
AZ ESZKÖZ CÉLJA, FUNKCIÓK:  kezelő nélküli könyv visszavétel 
Jellemzői: • kis helyigény

• egyszerű beépítés
• biztonságos 
• kíméletes bánásmód a könyvekkel
• elegáns megjelenés
• egyszerű kezelés
• kevés mozgóalkatrész
• könnyen tisztítható
• energia takarékos
• költséghatékony

MŰSZAKI PARAMÉTEREK: 

RFID PARAMÉTEREK:
Támogatott szabvány: ISO 18000-6C (UHF 860 MHz)
vagy ISO 15693; ISO 28560 (HF13,56MHz)
Néveleges olvasási távolság: 20cm 
Near field antenna

FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ:
A felhasználó által biztosított Win7, Win 8 PC-n
A PC egy USB és egy soros port csatlakozása szükséges
A PC Etherneten keresztül csatlakozik a könyvtári rendszerhez
(SIP 2 ajánlott)

MECHANIKAI JELLEMZŐK:
Méret: (H) 670 x (SZ) 355 x (M) 450 mm, tömeg: ~ 12kg
Beltéri használatra tervezett. Asztalra, pultra rögzítve, vagy falba 
építve.

FUNKCIÓK, MŰKÖDÉSE
• Az eszközbe helyezett maximum 40x32x15 cm méretű tárgyat 
észleli;
• Ellenőrzi az RFID címke meglétét és a kód könyvtári állományba 
való tartozását;
• Kiírja a példány adatait, engedélyez a csúszdalap felemelését
• Felemelés után visszaveszi a könyvtári rendszer a példányt és 
élesít az RFID címkén a biztonsági azonosítót miközben a könyv 
lecsúszik a csúszdán a gyűjtő edénybe (az edény nem szokásos 
tartozék)
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UHF ÖNKISZOLGÁLÓ
KÖLCSÖNZŐ MODELLEK
BEÉPÍTHETŐ ÖNKISZOLGÁLÓ
Az alap modell tartalmaz:

• egy asztalba építhető RFID olvasót műanyag V formával és árnyé-
kolással, 
• NFC vagy vonalkód olvasójegy olvasót.
A működtetés szükséges egy PC Win 7,10 op rendszer és egy érin-
tőképernyős monitor. 
A képen két komplett egység látható különböző magasságban be-
építve a mozgáskorlátozottak kiszolgálására is alkalmasan.

ROZSDAMENTES ACÉL ÖNKISZOLGÁLÓ MODELL BÉCS
Lábon álló vagy asztalra szerelhető változatban tudjuk szállítani. 
Komplett berendezés, mely tartalmaz: 

• RFID könyvolvasó árnyékolt
• NFC vagy vonalkód olvasójegy olvasót
• Érintőképernyős beépített monitort
• PC Windows 10

MOZGÁSKORLÁTOZOTT ÖNKISZOLGÁLÓ MODELL DORTMUND
Önálló komplett egység. Megfelel a német kerekesszékes kezelési 
előírásoknak, de kényelmesen használhatják felnőtt emberek mellé 
állva is. Tartalmaz:

• RFID könyvolvasó árnyékolt
• NFC vagy vonalkód olvasójegy olvasót
• Érintőképernyős beépített monitort
• PC Windows 10 

Opcionálisan kiegészíthető blokk nyomtatóval.


