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Daha Uzun Okuma Aralıkları için Yüksek Hassasiyet
Yüksek hassasiyete sahip NXP UCODE 8 çip seti ile tasarlanan 
BoingTech BT0573 kakma, 18 metreye dek okuma aralıkları sunarak 
sınıfındaki diğer kakmalardan %50 daha fazla mesafeyi kapsar.

Olağanüstü İstikrarlı, Daima Olağanüstü Kişiselleştirilmiş RFID 
Etiketlendirme Çözümleri
Son teknoloji ürünü presler ve RFID imalat ekipmanımız sayesinde, 
uygulamanıza özgü ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş bir RFID 
etiketleme çözümü sunabiliriz. Sürekliliği ve kaliteyi korumak için 
siparişten siparişe aynı termal malzemeyi kullanırız ve asla malzeme 
değiştirmeyiz.

BoingTech™ BT0573 Kakma

Sektörde Lider Performans ve Yazıcı Hatalarının Düşük Seviyede 
Olması için Zebra Sertifikalı
Zebra’nın Sarf Malzemeleri Ar-Ge ekibi, Voyantic Tagformance test 
ekipmanımızda okuma aralığı performansını oluşturarak, çeşitli yüzey 
ve yönlerde performans ölçümü yapmıştır. Kakma pozisyonu, daha 
az yazıcı arızası elde etmek için kullanılan yazıcıya en uygun pozis-
yon ile eşleştirme yapabilmek adına endüstriyel, masaüstü ve mobil 
RFID yazıcılarda test edilmiştir. RFID yazıcı ve etiket üretimindeki bir-
leşik deneyimimiz, size kakmanın ISO 9001 süreçlerine göre, tutarlı 
kakma yerleşimi sağlanarak üretileceği konusunda garanti verir.

RFID’de Rakipsiz Uzmanlık
Zebra, en yüksek performansı gösteren kakma ve çipler ile uy-
gulamanız için kişiselleştirilmiş RFID çözümleri sunar. Akıllı etiket 
teknolojisinin ilk defa ortaya çıktığı 1990’ların ortasından eri RFID 
teknolojilerine öncülük etmede ve global standartları tanımlamada 
merkezi bir rol oynadık. 2018 RFID Journal’ın Marka Raporu’nda 1 
numaralı RFID markası olarak tanındık. Ayrıca, RFID alanında 575’ten 
fazla RFID patenti ve sektörde pek çok ilkin de sahibiyiz.

BoingTech BT0573 Kakma—Yüksek performanslı, genel amaca uygun kakma.
Zebra RFID Etiketlendirme Çözümleri hakkında daha fazla bilgi için: www.zebra.com/rfidlabels

Başarılı bir RFID çözümü, yüksek performanslı termal etiketlere ve kakmalara ihtiyaç duyar. Uçtan uca RFID çözümleri sunan ve RFID te-
knolojilerinde global bir lider olan Zebra, RFID hakkında her şeyde güvenebileceğiniz bir uzmandır. Zebra Sertifikalı BoingTech BT0573 
kakma, sektörde lider performans için yüksek hassasiyet ve daha uzun okuma aralıkları sunar. BoingTech BT0573 kakmalar, RFID 
avantajlarından bakım gereksinimleriniz kapsamında en iyi şekilde faydalanabilmeniz için Zebra yazıcılar ve okuyucular ile kesintisiz 
çalışmak üzere önceden test edilmiştir.

Genel amaca uygun 72 mm genişliğinde kakma
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Teknik Bilgi

Çip NXP UCODE 8

EPC bellek 128 bit

Kullanıcı belleği Yok

TID 96 bit fabrika kilitli (48 bit benzersiz)

Okuma Hassasiyeti -23dBm

Yazdırma Hassasiyeti -18dBm

RFID Standartları EPC Gen2v2

Okuma Menzili 18 m mesafeye kadar

Teorik Okuma Aralığı: ETSI (865-868 MHz)*

Hava 10 m

Karton 14 m

Fiberglas 16 m

Cam 11 m

PTFE 18 m

Polyasetil 12 m

PVC 13 m

Kauçuk 12 m

Teorik Okuma Aralığı: FCC (902-928 MHz)*

Hava 15 milyon

Karton 13 m

Fiberglas 15 milyon

Cam 8 m

PTFE 14 m

Polyasetil 14 m

PVC 16 m

Kauçuk 8 m

Test ve Uyum

Zebra sertifikalı tüm kakmalar Zebra yazıcı ve okuyucular ile önceden test 
edilmiştir.

Son Kullanımda Malzeme Testi

Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlan-
masında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün 
benzersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız 
olarak belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır.

Ürün Performansı ve Uygunluğu

Depolama Sıcaklığı -55°C/+125°C

Çalışma Sıcaklığı -40°F ila 158°F (-40°C ila 70°C) arası

Dipnotlar

*Teorik okuma aralığı verilerinin yönlendirici olması amaçlanmıştır. Asıl perfor-
mans, uygulama ve ortamınıza bağlı olacaktır. Test yapılması önerilir.

Radyasyon Paterni

**Kakma, okuma antenine dikey olduğu zaman (90º ve 270º) okuma aralığı %12’ye 
düşer. Radyasyon Paterni hakkında daha fazlasını öğrenmek için ziyaret edin:
www.zebra.com/rfidlabels 

Özellikler
Lojistik
• Kasa/palet etiketlen-

dirme

Depolama
• Yarı mamul ürünler

Perakende
• Mağazada perakende

etiketleme

Sağlık Sektörü
• Numune takibi

Taşımacılık
• Kasa/palet etiketlen-

dirme

Kamu Yönetimi
• Varlık etiketleme

Pazarlar ve Uygu-
lamalar
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