Etykiety nie wymagające
dezaktywacji

Specyfikacja arkuszy
Etykiety nie wymagające dezaktywacji (NDL) zapewniają
najwyższy poziom wykrywania, utrzymując jednocześnie formę
etykiety oraz wprowadzając stabilność i odporność na
dezaktywację podobną do tej, jaką oferują klipsy Sensormatic®.
Etykiety NDL zostały opracowane w celu zapewnienia
skuteczności w typowych punkach sprzedaży, gdzie mogą
znajdować się w pobliżu dezaktywatorów i urządzeń
rozszywających. Etykiety NDL stanowią uzupełnienie rodziny
produktów etykietowych firmy Sensormatic® w ramach grupy
solidnych wyrobów wielokrotnego użytku.

Kody produktów

ilość etykiet na arkuszu
wielokrotność przy
zamawianiu
waga pudełka
wymiary zewnętrzne pudełka
kartonowego
liczba pudełek na palecie

108
4.000
3 kg
27,9 x 20 x 11 cm
140

Instrukcja stosowania
•

ZLAML-NDLS4 .................................................. Czerwone

Najwyższą skuteczność osiąga się po umieszczeniu na
płaskiej, sztywnej powierzchni.

Wymiary etykiet

•

Nie zakrywać ostrzeżeń, dat ważności ani innych

długość etykiety ...............................45,21 mm ± 0,15 mm

•

Zaleca się, aby powierzchnia, do której stosuje się etykietę

informacji istotnych dla klienta.
była czysta i wolna od zabrudzeń, tłuszczu, oleju itp.

szerokość etykiety............................10,67 mm ± 0,15 mm
•

grubość etykiety
(bez wkładki)................................. Maksymalnie 2,37 mm

W celu zapewnienia optymalnego działania, w momencie
dokonywania wyboru miejsca umieszczenia etykiet NDL,
należy zadbać, aby miejsca te nie były narażone na

grubość etykiety

otaczające pole magnetyczne o natężeniu większym niż 100

(z wkładką).................................... Maksymalnie 2,48 mm

mG, ponieważ może ono zmniejszać skuteczność etykiety.

Ograniczenia związane ze środowiskiem
temperatura .........Maksymalna temperatura składowania nie
może przekraczać 50°C przez 96 godzin

•

W przypadku umieszczania na produktach metalowych
zalecane jest przeprowadzanie indywidualnego badania.

•

Dalsze informacje można uzyskać od przedstawiciela ADT.

przy wilgotności względnej 80%
wilgotność .............Nieszkodliwa wilgotność 80% przy 50°C
przez czas do 96 godzin.
okres......................Dwa lata od daty produkcji, jeśli etykiety
przydatności są przechowywane w
temperaturze do użycia pomiędzy 15°C32°C i wilgotności względnej 30 80%.

Uwaga: warunki gwarancji są zgodne z informacjami zawartymi
w odpowiedniej Umowie Sprzedaży.

Opracowanie i produkcja etykiet nie wymagających
dezaktywacji są w pełni zgodne z dyrektywą UE w
sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji
niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym
„dyrektywa RoHS (2002/95/WE).”

Etykiety nie wymagające dezaktywacji zwykle mogą
być wyrzucane wraz z opakowaniami papierowymi i
plastikowymi oraz poddawane recyklingowi przez
przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami.
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