iMAX & iMAX plus TAŞINABİLİR OKUYUCULAR

i MAX
İ MAX sadece güzel pati tasarımı ile değil fiyatı ve performansıyla da eşsiz bir
okuyucu olduğu için onu görünce çok şaşıracaksınız. İ MAX transponder
yerleştirmede ve kontrol etmekte veteriner hekimlerin ihtiyaçlarını en iyi karşılayan
üründür. Güvenlik için okuyucu pratik çantası içinde verilmektedir. Hafiftir ve
taşımaya uygundur. Pille çalıştığından her zaman ve her yerde kullanılabilir.
Okunan numara ışıklı ekranda görüntülenir ve akustik bir sinyal okumanın başarıyla
sonuçlandığını belirtir. İ MAX bir pil ile yaklaşık 1000 okuma yapabilir. Pil ömrünü
uzatmak için okuyucu 90 saniye kullanılmadığında kendini otomatik olarak kapatır. İ
MAX’ın bilgisayara bağlanması için RS232 soket girişi vardır ve FDX-B ve FDX-A /
FECAVA transponderlerini okuyabilir.
İ MAX plus
İ MAX plus okuyucusu ISO 11785 standartlarına tam uygundur. ISO FDX-B ve HDX
transponderlerini ISO 11785 standartlarına uygun olarak okur, ayrıca FDX-A /
FECAVA (destron/Avid) ve Trovan transponderlerini de okumaktadır.
Düşük fiyatı ve yüksek performansından ötürü iMAX plus okuyucu yenilmez bir okuma
cihazıdır. Modern tasarımı ve şık çantasıyla birlikte sunulmaktadır.
Okuyucular CE uyumludur.

iMAX ve iMAX plus okuyucu
Temel Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ISO 11785 FDX-B ve HDX
tipi mikroçipleri okuma, ayrıca Annex A da
belirtilen FDX-A / FECAVA ve Trovan gibi mikroçip tiplerini okuma
ISO standartları 11784 ve 11785’e uygun çalışma
Yüksek sinyal kalitesi
Güvenli, düşük frekanslı dalga kullanma
Tüm iletken olmayan maddeler boyunca okuma
3x12 karakterli ışıklı LCD ekran
Okumayı gösteren sinyal sesi
90 saniye kullanılmadığında kendiliğinden kapanma özelliği
1 adet 9 V alkalin pil ile çalışma
Suya dayanıklı çanta

Teknik Özellikler
iMAX
Ölçüler

iMAX plus

300x124x44 mm
ağırlık:
360 gr

Sıcaklık Dayanımı muhafaza: -25°C +60°C
kullanım: 0°C 50°C
Güç Kaynağı 9V alkalin pil (tip 6LR61)
pil ömrü: yaklaşık 1000 okuma

300x124x44
360 gr
-25°C +60°C
0°C 50°C
9V alkalin pil (tip 6LR61)
yaklaşık 1000 okuma

Okuma Mesafesi

FDX-B; 150 mm’ye kadar
FDX-B; 150 mm kadar
FDX-A / FECAVA; 70 mm’ye kadar
FDX-A / FECAVA ve trovan
70 mm’ye kadar
HDX 200 mm’ye kadar
Haberleşme Frekansı 134.2 khz
134.2 khz
Ara Birim

RS232 (tip Rj11 4P4)

RS232 (tip Rj11 4P4)

Kasa

beyaz ABS

Garanti

2 yıl

2 yıl

Sertifika

CE onaylı

CE onaylı

Opsiyonel

RS232 bağlantı kablosu

beyaz ABS

RS232 bağlantı kablosu

