ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI
TFF-5110 ZEBRA WHERENET VE BLUETOOTH® DÜŞÜK ENERJİ YAKA ETİKETLERİ

TFF-5110 Zebra WhereNet VE Bluetooth®
Düşük Enerji Yaka Etiketleri
Hatasız varlık ve personel izlenebilirliği sağlayın
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.

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
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.

Zebra WhereNet ve Bluetooth Yaka Etiketleri
Personel verimliliğini ve güvenliği artırır
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.

İzlenebilirliği en üst düzeye çıkarmak için optimize edildi
Üçüncü şahıs çözümleriyle uyumlu olan WhereNet Yaka Etiketleri
Zebra’nın MotionWorks™ konumlandırma çözümleriyle ve Savanna™
bilgi platformuyla 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
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TFF-5110-00AA Teknik Özellikler

Dayanıklılık
Ağırlık

Sektörler

Kullanıcı Ortamı

Fiziksel Özellikler
Boyutlar

İdeal kullanım
amaçları:
• İmalat

Çalışma Sıcaklığı

-20 °C ile +50 °C arası (-4 °F ile +122 °F)

• Taşımacılık ve Lojistik

Depolama Sıcaklığı

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

• Sağlık Sektörü ve
Perakende Sektörü

1,5 m (5 ft) yükseklikten kontrplak zemine düşmeye
dayanıklılık

Güç

1860mAh madeni para tipi pil

70 g (2,5 oz)

Tahmini Çalışma Ömrü

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

75,5 mm x 94 mm x 14, 8mm (2,97 inç x 3,7 inç x
0,58 inç). Tipik personel kimlik kartıyla aynı
boyuttadır.

Performans Özellikleri

Yasal

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 menzili 200 m (650 ft)
Tip Açık alanda okuma menzili: 1.000 m (3.280 ft)

BLE Uyumluluğu

Bluetooth 4.0 ve 4.1
2.4 GHz frekans bandı
Bluetooth® düşük enerji okuma
Bluetooth® düşük enerji parıldak iletimi (yapabilir,
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

Konumlandırma
Motoru/Çözümü

Zebra Savanna Konumlandırma Motoru/Zebra
Motion Works Çözümleri veya benzer üçüncü şahıs
çözümleri

Kullanılabilirlik

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

Kuzey Amerika ve Şirket Genel
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sınıflandırma

Avrupa
CE
Telsiz Ekipman Direktifi (RED) 2014/53/EU
EN 300 328
EN 301 489-1/-17
EN 60950-1
Kuzey Amerika
FCC Bölüm 15, Sınıf B
UL 60950-1
IndustryCanada CES-003
RSS-210
RSS-247
C22.2 #60950

Uygulamalar
• Personel yönetimi
• İşe geliş/gidiş
saatlerini
otomatikleştirme
• İş akışını takip etme
• Güvenlik/erişim
kontrolü

Garanti
Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak TFF-5110-00AA,
sevkiyat tarihinden itibaren 12 ay süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı
garantilidir. Zebra donanımı ürün garanti açıklamasının tamamı için: http://
www.zebra.com/warranty.
Buradaki özellikler değişebilir ve gerçek performans bazı durumlarda ürünün
konfigürasyonuna ve fiili kullanımına bağlıdır.

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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