
ZBR2100-E
ZESTAWIENIE DANYCH PRODUKTU

Przyjazne dla środowiska i w 100% wolne od tworzyw sztucznych
ZBR2100-E to w 100% wolny od plastiku chip na bazie papieru z 
anteną wycinaną laserowo, co pozwala oszczędzać zasoby natural-
ne, takie jak woda, energia i gazy cieplarniane w procesie produkcji. 
Może nie wymagać usunięcia* po nałożeniu na materiały z włókna 
drzewnego, takie jak opakowania papierowe przy oddawaniu do re-
cyklingu, co pozwala zredukować odpady trafiające na składowiska.

ZBR2100-E

Wysoka czułość
Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego chipsetu o wysokiej 
czułości UCODE 9 chipy ZBR2100-E są w stanie zapewnić duży 
zasięg odczytu – do 19 metrów.

Chip ulegający zniszczeniu
Chip na bazie papieru jest cieńszy niż typowe chipy PET. W połąc-
zeniu z odpowiednim materiałem wierzchnim i etykietą, np. Z-Select 
2000T produkty ZBR2100-E mogą przyczynić się do stworzenia 
rozwiązania etykiet zabezpieczonych przed manipulacją.

Drukuj pewnie. Drukuj w wysokiej jakości. Drukuj z firmą Zebra.
Materiały eksploatacyjne do drukowania mogą mieć wpływ na 
wszystko – od żywotności głowicy drukującej po wydajność ope-
racyjną. Dlatego projektujemy i produkujemy własną linię mate-
riałów eksploatacyjnych do drukowania termicznego i poddajemy 
je rygorystycznym testom, dzięki czemu możemy zapewnić stałą, 
optymalną jakość druku. Korzystamy z certyfikowanego (ISO 9001), 
23-punktowego procesu kontroli jakości, aby zapewniać spójną 
jakość produktów. Możesz liczyć na tę samą doskonałą wydajność 
bez względu na to, kiedy zamówisz etykiety.

Zredukuj zużycie plastiku dzięki chipom ZBR2100-E na bazie papieru.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/rfidlabels

Większość chipów RFID jest produkowana z aluminium, które jest chemicznie wytrawiane na nośniku PET, przez co nie nadają się one 
do recyklingu wraz z papierową etykietą, na której są umieszczone. Dzięki przejściu na chipy RFID na bazie papieru, które są pro-
dukowane z wykorzystaniem anten wykonanych w technologii cięcia laserowego, są one nie tylko trwałe i w 100% wolne od tworzyw 
sztucznych, lecz także pozwalają zredukować odpady oraz obniżyć ślad węglowy nawet o 90% w porównaniu do materiałów PET. 
ZBR2100-E to chipy RFID na bazie papieru, które pomogą Twojej firmie osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki 
wykorzystaniu najnowocześniejszego chipsetu o wysokiej czułości UCODE 9 chipy ZBR2100-E zapewniają duży zasięg odczytu – do 
19 metrów.

Chip RFID na bazie papieru 
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Dane techniczne

Chip NXP UCODE 9

Pamięć EPC 96-bitowa

Pamięć użytkownika Nie dot.

TID 96 bitów zablokowanych fabrycznie (48 bitów 
unikatowych)

Czułość odczytu -24 dBm

Czułość zapisu -22 dBm

Standardy RFID EPC Gen2v2

Zasięg odczytu Do 19 m w wolnej przestrzeni

Teoretyczny zakres odczytu: ETSI (865-868 MHz)**

Powietrze 11 m

Karton 18 m

Włókno szklane 10 m

Szkło 8 m

Teflon 19 m

Poliacetyl 12 m

PVC 13 m

Guma 8 m

Teoretyczny zakres odczytu: FCC (902-928 MHz)**

Powietrze 19 m

Karton 15 m

Włókno szklane 11 m

Szkło 12 m

Teflon 13 m

Poliacetyl 11 m

PVC 14 m

Guma 12 m

Testy i zgodność z przepisami

Wszystkie chipy certyfikowane przez firmę Zebrę zostały wstępnie przetestowane 
z drukarkami i czytnikami firmy Zebra.

Badania materiałowe w zastosowaniach końcowych

Informacje zawarte w tym dokumencie mają służyć jedynie jako wskazówki i nie 
są przeznaczone do ustalania specyfikacji. Wszyscy nabywcy produktów Zebra 
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niezależne ustalenie, czy dany produkt 
spełnia wszystkie wymagania związane z danym zastosowaniem. Wszystkie pro-
dukty należy wstępnie przetestować, aby mieć pewność, że spełniają wszystkie 
zamierzone wymagania konkretnych zastosowań końcowych.

Gwarancja

Materiały eksploatacyjne są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiało-
we na okres 1 (jednego) roku od daty wysyłki. Szczegółowe informacje na temat 
gwarancji podane są na stronie:
www.zebra.com/warranty

Wydajność i odpowiedniość produktu

Temperatura robocza: -40°C/+85°C
Temp. przechowywania: -55°C/+125°C

Przypisy

*Należy sprawdzić lokalne możliwości recyklingu.
**Teoretyczne dane dotyczące zasięgu odczytu należy rozumieć jako kierunkowe.
Rzeczywista wydajność będzie zależała od zastosowania i środowiska. Zalecane 
jest przeprowadzenie testów.

Charakterystyka kierunkowa

Zasięg odczytu spada do 25% maksymalnego poziomu, gdy chip jest ustawiony 
prostopadle (90º i 270º) do anteny odczytującej. Więcej informacji o charaktery-
styce kierunkowej można znaleźć na stronie
www.zebra.com/rfidlabels

Dane techniczne
Usługi logistyczne
• Etykietowanie karto-

nów/palet

Produkcja
• Etykietowanie w 

trakcie produkcji

Inne
• Etykiety bezpiec-

zeństwa

Branże i zasto-
sowania
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