Sindre - Sorteringsenhet
Sindre sorteringssystem kan brukes både basert på strekkode og på RFID. Sindre er sam-

men med Mjølner innleveringsenhet et prisgunstig alternativ av høy kvalitet, og er utviklet
og produsert av vår danske samarbeidspartner Tag-Vision A/S.
Sorteringssystemet fungerer i samspill med Mjølner innleveringsenhet, som via et transportbånd tar i mot materialet etter godkjent mottak. Hvis det legges materiell på båndet,

som enheten ikke gjenkjenner / godtar, vil transportbåndet snu og føre materialet tilbake til

brukeren. Systemet kan om ønskelig ta imot alle materialer, og kan i tillegg kontrollerer at et
sammensatt materiale er komplett (for eksempel et dvd-omslag med to dvd-plater).

Systemet fordeler materialene enkelt og effektivt via” pop up” ruller og gummibånd til de

tilhørende bokvognene. Bokvognen Sif leveres som standard med fjærbunn samt skråpute
som skåner og fordeler materialene jevnt i vognen.

Systemet er fleksibelt, og en kan derfor senere oppgradere og koble til ytterligere sorteringspunkter.

Se også filmsnutter på vår hjemmeside:

http://www.bibsyst.no/produkter/maskinvare/mjolner.php
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Tekniske data:
Teknologi:
Bruk:

Kapasitet:

Antall sorteringspunkter:

RFID 13,56 MHz, strekkode eller hybrid
Kobles på og fungerer sammen med
Mjølner innleveringsenhet

Ca. 1000 materialer i timen

3 fra hver Sindre-enhet. Ved tilkobling av
ny Sindre-enhet benyttes avkastet i enden, slik at to Sindre-enheter gir 5 av-

Mål:

kast, tre enheter gir 7 avkast, osv.

L: 700 mm x B: 600 mm x H: 1100 mm
(justerbar høyde +/- 50 mm)

Vekt:

Ca. 80 kg

Sif bokvogn m/fjærbunn:

H: 775 mm x B: 470 mm x D: 650 mm

Strøm:
Nettverk / Integrasjon:

230V samt styring til innleveringsenhet
Mjølner kobles til nettverket og integreres i biblioteksystemet med bruk av Sip2

Mjølner vil normalt plasseres i en vegg, og Sindre sorteringsenhet i et bakenforliggende rom,
slik at materialet som sorteres i bokvognene ligger skjermet fra publikum.
For mer informasjon om våre selvbetjeningsenheter og RFID-løsninger, se våre nettsider
eller kontakt oss for tilbud / avtale.
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