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Zebra WhereNet ve Bluetooth Yaka Etiketleri

Çalışanların Üretkenliğini ve Güvenliğini Artırın
Zebra WhereNet Bluetooth Yaka Etiketleri, personel verimliliğini ve 
güvenliğini artırmak için gerekli bilgileri kuruma sağlamak amacıyla 
personelin konumu hakkında gerçek zamanlı veriler oluşturmak üzere 
tasarlanan kompakt cihazlardır.

Zebra TFF-5110 Yaka Etiketleri

Yapılandırmak ve Kurmak Kolaydır
Yüklemesi ve kurulumu kolay olan Zebra WhereNet ve Bluetooth 
Yaka Etiketleri çok çeşitli kullanım alanları için özelleştirilebilir; bu 
alanlar arasında şunlar da yer alır: sınırlı erişim alanlarının kontrolü, 
iş akışlarının takibi, işe geliş/gidiş saatlerinin otomatikleştirilmesi, 
personel ile iş istasyonları arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi ve acil 
durumlarda personel güvenlik protokollerinin izlenmesi.

Yüksek Hatasızlık Oranı
Zebra WhereNet Yaka Etiketleri, Zebra WhereNet teknolojisini 
kullanarak, iç mekanlarda 200, dış mekanlarda ise 1.000 metrelik 
alanda yaklaşık 3 metrelik bir menzilde konum belirleyebilir veya sabit 
Bluetooth® düşük enerji parıldaklarını dinleyerek kendi kendine konum 
bulabilir.

İzlenebilirliği En Üst Düzeye Çıkarmak İçin Optimize Edildi
Üçüncü şahıs çözümleriyle uyumlu olan WhereNet Yaka Etiketleri Ze-
bra’nın MotionWorks™ konumlandırma çözümleriyle çalışacak şekilde 
optimize edilmiştir. WhereNet ve Bluetooth düşük enerji çözümlerine 
sahip olan Zebra, operasyonel izlenebilirliğinizi en üst düzeye çıkarır; 
böylece şirketinizin işleyişi hakkında kritik bilgiler elde edebilirsiniz. 

TFF-5110 WhereNet ve Bluetooth Yaka Etiketleri kurumunuzun operasyonlarına üstünlük kazandırarak 
rekabette performans üstünlüğü kazanmak için kullanabileceği veriler sunar.

Daha fazla bilgi için, www.zebra.com/wherenet adresini ziyaret edin

Zebra WhereNet ve Bluetooth® düşük enerji teknolojileri uzun menzillerde oldukça hatasız varlık ve personel izlenebilirliği sunar. İmalat, 
depo ve dağıtım tesisleri gibi geniş bir alana yayılan endüstriyel ortamlardaki varlıkların yerini bulabilir.

Hatasız varlık ve personel izlenebilirliği sağlayın
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İmalat sektörü
• Personel takibi

• İşe geliş/gidiş saatleri-
ni otomatikleştirme

• İş akışını takip etme

• Güvenlik/erişim 
kontrolü

Taşıma ve Lojistik
• Personel takibi

• İşe geliş/gidiş saatleri-
ni otomatikleştirme

• İş akışını takip etme

• Güvenlik/erişim 
kontrolü

Sağlık Sektörü
• Personel takibi

• İşe geliş/gidiş saatleri-
ni otomatikleştirme

• İş akışını takip etme

• Güvenlik/erişim 
kontrolü

Perakende Sektörü
• Personel takibi

• İşe geliş/gidiş saatleri-
ni otomatikleştirme

• İş akışını takip etme

• Güvenlik/erişim 
kontrolü

Fiziksel Özellikler

Boyutlar 75,5 mm x 94,0 mm x 14,8 mm
(2,97 inç x 3,70 inç x 0,58 inç);
Tipik personel kimlik kartıyla aynı boyuttadır

Dayanıklılık 1,5 m (5 fit) yükseklikten kontrplak zemine düşme

Ağırlık 70 g (2,5 oz)

Performans Özellikleri

Kablosuz (Wi-Fi™) 
Uyumluluğu

2.4 GHz telsiz alıcı-verici
Wi-Fi özelliği (uygulanmadı)

Anten Tipleri Her yönde

WhereNet Uyumluluğu ISO 24730-2 Modu
WhereNet çözümüyle uyumlu
WhereNet tabanlı konum
Frekans aralığı: 2.4 GHz bant
Tip Kapalı alanda okuma aralığı: 200 m (650 fit)
Tip Açık alanda okuma aralığı: 1000 m (3280 fit)

BLE Uyumluluğu Bluetooth 4.0 ve 4.1
2.4 GHz frekans bandı
Bluetooth® düşük enerji okuma
Bluetooth® düşük enerji parıldak verici
(kapasite mevcut, uygulanmadı)

Konfigürasyon WhereWand veya NFC uygulaması (MC9000 yok)

Hız Ölçer Pil ömrünü uzatmak için motion gating özelliğine sahip 
varsayılan profil. Özel profil özellikli.

Konumlandırma Özelliği Konuşlandırma özelliklerine bağlı olarak, yakınlık veya 
tam x,y konumlandırma

Yakınlık veya tam x,y 
konumlandırma

Zebra MotionWorks ile uyumlu
Enterprise Platformu

Bulunabilirlik Sadece Zebra çözümlerinin ve onaylı Zebra iş ortağı 
çözümlerinin bir parçası olarak kullanılabilir

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı 0°C ile +50°C arası (-4°F ile +122 °F)

Depolama Sıcaklığı -40 °C ile +30 °C arası (-40 °F ile +86 °F)

Güç 1860mAh madeni para tipi pil

Tahmini Çalışma Ömrü 1,5 min BLE okutma düzeyinde motion gating özelliği 
açıkken yaklaşık 1 yıl

Yasal

Sınıflandırmalar ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterir. Zebra ürünleri, ABD, AB, Bir-
leşik Krallık ve potansiyel olarak diğer ülkelerde geçerli olan RF spektrum verimliliği, 
EMC/EMI, sağlık ve güvenlik ve çevre kanunlarına uyumluluk standartlarına göre 
sertifikalandırır. Teknik özelliklerin tam bir listesi için Zebra’nın uyumluluk beyanına 
göz atın. Onaylı ülkelerin tam bir listesi için lütfen Zebra’nın satış veya ürün yönetim 
ekipleri ile iletişime geçin.

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak TFF-5110-00AB sevki-
yat tarihinden itibaren 12 ay süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. 
Zebra donanımı ürün garanti açıklamasının tamamı için:
www.zebra.com/warranty

Dipnotlar

*Parça numarasındaki “AB” ögesi, üründe revizyon yapıldığını gösterir. En son tarihli 
revizyonlar en geçerli olanlardır. Sunulan tüm revizyonların temel fonksiyonu aynıdır.
Buradaki özellikler bildirimde bulunmadan değişebilir ve gerçek performans bazı 
durumlarda ürünün konfigürasyonuna ve fiili kullanımına bağlıdır.

Pazarlar ve Uygu-
lamalarTFF-5110-00AB* Teknik Özellikleri
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