TW-R16-B128
Tag HF
Caracteristici

■EEPROM, capacitate de memorie 128
bytes
■Nu este pentru montare directă pe metal
Principiu de funcţionare

Tip

TW-R16-B128

Nr. ID

6900501

Remarci referitoare la produs

extended storage temperature range,
suitable for Laundry applications

Transfer de date

cuplor inductiv

Tehnologie

HF RFID

Frecvenţă de lucru

13.56 MHz

Tip de memorie

EEPROM

Chip

NXP I-Code SLI-X

Capacitate memorie

128 Byte

Memorie

citire/scriere

Memorie disponibilă

112 Byte

Număr de operaţii de citire

nelimitat

Număr de operaţii de scriere

10

Timp de citire tipic

2 ms/Byte

Timp de scriere tipic

3 ms/Byte

Standarde de comunicare prin radio si
protocoale

ISO 15693
NFC Typ 5

Distan#a minimă fa#ă de metal

10 mm

Temperatura pe durata accesului de
citire/scriere

-25…+85 °C

Temperatura în afara domeniului de
detecţie

-25…+120 °C

5

160 °C, 1x35 h
220 °C, 1x30 s
Design

Tag dur, R16

Diametru

16 mm

Materialul carcasei

Plastic, PPS

Materialul feţei active

plastic, PPS, negru
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Caracteristici tehnice

Dispozitivele de citire/scriere HF cu frecvenţa
de operare de 13,56 MHz formează o zonă de
transmisie, a cărei dimensiune (0…500 mm)
variază în funcţie de combinaţia dintre capul
citire/scriere şi tag folosit.
Distanţele de citire/scriere menţionate aici
reprezintă valori standard măsurate în condiţii
de laborator, în absenţa perturbaţiilor cauzate
de materiale.
Distanţele de citire/scriere ale tagurilor ce se
pot monta în/pe metal au fost determinate în/
pe metal.
Distanţele ce se pot atinge pot să varieze
cu până la 30 % datorită toleranţei
componentelor, condiţiilor de montaj,
condiţiilor de mediu şi calităţii materialului (în
special la montarea în metal)
Testarea aplicaţiei în condiţii de operare reale
este esenţială, în special în cazul citirii/scrierii
în mişcare!

Caracteristici tehnice
IP69K

Packaging unit

1
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Clasă de protecţie
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