Tag Ativo TAG25
O tag ativo TAG25 é dispositivo especialmente desenvolvido para identificação de
veículos.
O TAG25 tem seus dados gravados na fábrica. Todos os modelos são equipados com baterias de Lítio
que possuem vida útil superior a 5 anos.
A distância de leitura, usando-se um leitor ATG-Premium, é de cerca 4,5 metros e de 3,0 metros com o
leitor ATG-Basic.

Garantia de 1 ano. Tecnologia e fabricação nacional. Tranquilidade para seu projeto.

TAG25

1) Especificações:
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatível com leitores ATG-Basic, ATG-Lista e ATG-Premium
inclusa 1 pilha de lítio
5 anos de vida útil
alcance até 4,5 m (típica 4,0 m) com o leitor ATG-Premium
Frequência de ativação 125 KHz
Temperatura comercial
Caixa ABS
Uso interno

2) Dimensões
Dimensões: 9 x 6,1 x 0,8 cm
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3) Fixação
O TAG25 é fixado internamente no para-brisa por meio de fita autoadesiva.

Locais preferenciais de fixação do Tag

Obs.: Normalmente os melhores resultados são obtidos se o Tag TAG25 for fixado do
mesmo lado que o Leitor. Consulte-nos sempre que houver dúvidas.

4) Cuidados para evitar a descarga prematura da bateria de seu Tag Ativo
Para evitar a descarga prematura da bateria interna do Tag Ativo é necessário deixá-lo afastado, de pelo
menos 30 cm, de fontes geradoras de radiação eletromagnética forte tais como Nobreaks, celulares em
uso, monitores de TV, fontes chaveadas, keyboards de computadores e outros que provoquem a ativação
do mesmo. A não observância desses cuidados pode levar o Tag Ativo a ter a sua bateria zerada em
poucos dias.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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