
BOEK LABEL DISPENSER

De beste manier om uw waardevolle bibliotheek-
materialen te converteren
De boek label dispenser van Dialoc ID is ontwikkeld voor het 
converteren, programmeren en dispensen van bibliotheek 
labels voor boeken en tijdschriften.

Naadloze integratie van technologieën
De boek label dispenser van Dialoc ID is een snel en efficiënt 
hulpmiddel om data in boeken labels te schrijven en een EAS 
en/of AFI beveiliging aan of uit te zetten.De data die in het 
label moet worden geschreven kan worden uitgelezen door 

een barcode scanner gedurende het conversie proces. De 
machine wordt als standalone USB apparaat aangesloten 
aan een PC of laptop en wordt aangestuurd door YourLib® ID 
Converter software van Dialoc ID.

Na het programmeren kan de label simpel van de rol worden 
afgenomen waarna de machine meteen een nieuw label 
aanbiedt voor het programmeren van nieuwe data. De 
motor aangedreven dispenser kan een grotere variëteit aan 
labels verwerken, omdat de fotocel sensor het begin van elk 
nieuw label kan detecteren.
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Eigenschappen:
• Eenvoudig te installeren
• Standaard USB aansluiting
• EAS en/of AFI bit kan aan/uit worden gezet
• Ontwikkeld voor praktisch elke werkomgeving
• Geïntegreerde RFID programmer

Functie:
Conversie van barcode naar RFID boekenlabel

Ondersteunde protocollen: 
ISO 15693 / ISO 18000-3 mode 1 

Ondersteunde datamodellen:
3M (numeriek en alfanumeriek)
Deens
Nederlands
ISO 28560 fix
ISO 28560 object

Software:
YourLib® ID Converter, optioneel uit te breiden met een Advanced 
Repair Licentie

Technische specificaties:
Frequentie: 13,56 MHz.
Communicatie interface: USB
Netspanning: AC230V/50Hz.
Maximale roldiameter: 20cm
Afmeting: 442 x 320 x 295mm
Gewicht: 9 kg
Gemiddelde snelheid: 375 labels per uur

Aanwending:
Bibliotheken, Archieven
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