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EM tags

De beste manier om controle te krijgen over uw waardevolle 
bibliotheekmaterialen!

Om bibliotheken zoveel mogelijk tegemoet te komen in het aanbreng proces 
voor de labels, heeft Dialoc ID het Bibliotheek Label Programma ontwikkeld om de 
efficiëntie te vergroten.
Het programma omvat een breed spectrum aan EM tags van verschillende 
afmetingen en afwerkingen voor verschillende toepassingen, om de steeds 
toenemende diversiteit aan materialen te beveiligen, zodat ze veilig kunnen 
circuleren. De hoge labelkwaliteit verzekert u van vele jaren betrouwbare service.

EM tail tags
Dialoc ID biedt verschillende keuzes als het om EM tail tags gaat. Tail tags kunnen 
worden gebruikt om boeken en andere waardevolle materialen en media in de 
bibliotheek te beveiligen. Wij streven ernaar het aanbrengen van de tags voor het 
personeel zo makkelijk mogelijk te maken, terwijl de detectie prestaties zo hoog 
mogelijk moeten zijn.

Met onze PH-neutrale tags zullen uw boeken op den duur niet vergelen of 
chemisch beschadigen. Buiten dit alles werken onze tags op systemen van 
andere merken ook buitengewoon goed.

Specificaties:
• PH-neutraal (weinig tot geen zuur- en alkalische eigenschappen) zgn.-PH 
neutrale EM tags
• Speciaal papier
• Hoge kwaliteit signaaldrager (AHP) , die zorgt voor goede detectie 
eigenschappen.
• De beschikbare EM tail tags van Dialoc ID onderscheiden zich op 2 manieren: 

Lengte: 125mm (werken perfect in Dialoc ID EM systemen) of 165mm (wordt 
geadviseerd voor systemen van andere merken) 

Gebruik: In de rug van het boek, met enkelzijdige lijm, type (SSA) en tussen de 
pagina’s met dubbelzijdige lijm, type (DSA)

EM CD/DVD labels 
Compact Discs (DVD,CD,CD-ROM) worden beveiligd door middel van een 
aangebrachte CD beschermfolie waarin een EM beveiligingsstrip is geïntegreerd, 
waarna de materialen direct beschikbaar zijn voor het uitleenverkeer of  
permanente collectie die de bibliotheek niet mag verlaten.
• Standaard EM CD/DVD label afmetingen: doorsnee 114mm, 
 beveiligingsstrip lengte 95mm
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