
 

 

 
 

Идентификация на цветните касети за печат. 
 

Изчисляване времето за промяна на цвета и нивото с RFID. 

Използването на грешен цветен картридж може да увреди крайния резултат от печата, 
да доведе до прекъсване на производството с повикване за обслужване или дори да 
повреди машините. Това може да се предотврати надеждно чрез автоматизирана 
идентификация на касетите чрез RFID. Освен това системата може да предупреждава 
потребителя за своевременна смяна на касетата. Точният момент във времето се 
изчислява от датата на поставяне на касетата и нейната изтичаща дата. Чрез оценката 
на използвания до сега цвят той приблизително генерира нивото на запълване на 
всеки един цветен контейнер. 



 

Вашите ползи. 
RFID системата BL ident осигурява безупречен резултат от печат чрез непрекъсната 
идентификация на правилните цветни касети. 

Без прекъсване на производството или повреда на машината, причинени от 
неправилни цветове за печат. 

Рентабилни четящо-записващи глави. 

Допълнотелна информация. 

TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53 – четящо-записваща глава за Bus Line Topology с TBEN. 

 

  



HF/UHF интерфейси. 

 

RFID интерфейсите от Turck свързват четящо-записващите глави към OPC UA, PROFINET, 
EtherNet / IP ™, Modbus TCP, TCP / IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet ™, CANopen и EtherCAT®. 
Напълно капсулираните многопротоколни модули TBEN с RFID и I/O (IP67 / IP69K), 
както и модулната BL67 система (IP67) са идеални за директна употреба в тежки 
условия. По този начин потребителите се спасяват от задачата да поставят защитни 
кутии в полеви условия. Клиентите използват модулната система BL20 на Turck за 
монтиране на DIN шина в табло. Програмируемите варианти на RFID интерфейсите 
изпълняват стъпки за предварително обработване и контролират действия директно 
върху модула. 

HF/UHF тагове. 



 

Здравеите тагове (носители на данни) с висок клас на защита са нечувствителни към 
замърсявания и течности и се предлагат с максимален размер на паметта 8 kB. 

Те се захранват пасивно чрез четящо-записващата глава и не се нуждаят от поддръжка. 

Таговете за високи температури и директен монтаж върху метал позволяват гъвкава 
употреба при екстремни условия. Таговете за използване в опасни зони и автоклави 
допълват продуктовата гама. 
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