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U

rządzenie przeznaczone jest do badania przepuszczalności światła przez dokumenty zgodnie z normą
PN-ISO/IEC10373. Celem testu jest ustalenie współczynnika przepuszczalności światła obszarów dokumentu dla dwóch różnych długości fali światła podczerwonego (IR), które są najczęściej wykorzystywane
w układach wykrywania obecności dokumentu przez tłumienie światła przechodzącego między emiterem
a detektorem.
Zakres parametrów użytkowych urządzenia, pozwala na zastosowanie do bieżącej kontroli procesu produkcji
lub kontroli dostaw oraz do prowadzenia prac rozwojowych związanych z prototypowaniem nowych rozwiązań
w obszarze wytwarzania identyfikatorów elektronicznych.

Wielkość badanego dokumentu		
					

ID-1
(85,6 x 53,98 mm)

Długość fali światła				
					

860 +/- 10 nm
950 +/- 10 nm

Dokładność pozycjonowania			

0,1 mm

Ilość jednorazowo badanych dokumentów

1
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Schemat głowicy urządzenia

Widok urządzenia
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T

he device tests the transmittance of the electronically tagged documents according to the PN-ISO/IEC 10373
norm. The objective of the tests is to determine the transmittance coefficient for electronically tagged documents, for two different wavelengths of the infrared (IR), which are most commonly applied in document
presence detection systems through the attenuation of the light transmission between the emitter and the
detector.
The range of working parameters enables the device to be applied for the on-going control of the production process
or the control of the supplies, as well as for the execution of R&D activity concerning the prototyping of new devices
used for the manufacture of electronic tags.

Size of the test objec				
					

ID-1
(85,6 x 53,98 mm)

Light wavelength				
					

860 +/- 10 nm
950 +/- 10 nm

Accuracy of positioning				

0,1 mm

Number of documents tested at once		

1
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Draft of the head of the device

General view of the device
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