the new
way of
labeling

NEDERLANDS

Wie is troniTAG?
troniTAG is uw partner als het gaat om de overstap naar digitale labels:
van retail tot en met industrie, wij zijn uw full-service partner!
Als zusterbedrijf van VKF Renzel kunnen wij u als full-service provider een compleet systeem aanbieden
bestaande uit hardware, software en bevestigingen uit eigen productie. Ook staan wij u met kennis en kunde
terzijde en ondersteunen u met passende ideeën bij de implementatie van uw projecten.
Detailhandel, Industrie, Logistiek
Los van het feit of het nu in de detailhandel, de industrie, de logistiek of de apotheek om de hoek is - als
multisysteemaanbieder adviseren wij u graag over de mogelijke toepassingen van digitale labels en borden
in uw onderneming. Bij het zoeken naar het juiste systeem zorgen we ervoor dat de ESL-oplossing perfect is
afgestemd op uw behoeften. Daarnaast ondersteunen wij u bij het vinden van de juiste bevestigingsmiddelen.
Ons team van programmeurs zorgt voor de integratie van onze systemen in uw datalandschap of ontwikkelt
speciaal aangepaste tools voor u. Samen begeleiden wij u op de weg naar digitalisering. Op dit moment zijn
we hierin al actief op meer dan twintig vestigingen wereldwijd.

Digitalisering
Het voortouw nemen in plaats van volgen!
Start nu met de digitalisering van uw onderneming en profiteer van maatwerkoplossingen die uw acties
en activiteiten toekomstgericht en concurrerend maken.
Processen worden geoptimaliseerd doordat een snellere uitwisseling van informatie tijd bespaart,
werkzaamheden versnelt en fouten voorkomt. Dat biedt veel meer zekerheid. Het comfortabel verwerken
van zelfs complexere taken is gewoon mogelijk.

HQ
realtime update

lage kosten

Wilt u ook de stap maken naar digitaliseren?
Neem dan vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag!
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centrale aansturing

Hoe werken digitale ePaper systemen?
Met ons digitale ePaper label, in de retail ook wel ESL label genoemd, zet u in een mum van tijd de gewenste
gegevens en informatie volautomatisch op het digitale papier. Telkens weer nieuwe teksten en afbeeldingen
op het schap, draadloos en versleuteld overdragen, om producten, voorraadniveaus, productieprocessen
of informatie voor medewerkers accuraat mee weer te geven. Vanaf uw pc bepaalt u eenvoudig het ontwerp
en de inhoud van de labels en creëert u uw eigen lay-outs en sjablonen met afbeeldingen, teksten en
scanbare barcodes.
Met de koppeling aan uw voorraadbeheer- of ERP-software controleert u volledig automatisch de inhoud en
sjablonen op het betreffende label. Bovendien kunnen klanten en medewerkers met NFC-compatibele
apparaten zoals smartphones of PDA‘s meer informatie opvragen via de ESL-tag.
Beheer dit systeem, ook voor meerdere vestigingen tegelijk, vanuit één centrale plek.
De draadoze communicatie van het systeem is betrouwbaar en de tags zijn stabiel. Dankzij de ePapertechnologie worden zelfs bij een totale uitval van alle systemen op locatie de laatst geüploade gegevens
gewoon permanent weergegeven. Digitalisering is een complex en dynamisch thema dat vele mogelijkheden
biedt. Met onze jarenlange ervaring in de retail en industrie kunnen wij u helpen het juiste systeem te vinden.
U kunt op onze ondersteuning rekenen!

locatie 1

locatie 2

locatie 3

locatie 4

horeca

lokale leveranciers

logistiek

productie

ERP / DB

IoT
gateway

ESL-server

(cloud of on-site)

schematische weergave van de datacommunicatie
|3

4|

Onze op bluetooth gebaseerde ZB- en ZV-serie
Dankzij moderne technologieën onderscheidt de Z-serie zich van gebruikelijke systemen. Als een van de
eersten gebaseerd op BLE 5.0 (Bluetooth Low Energy, Bluetooth Smart) en stelt daarmee nieuwe
snelheidsmaatstaven in voor de overdracht van informatie.
De Z-serie is ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag, met name vanuit de industrie. Het
systeem combineert de voordelen van bluetooth, WiFi en cloud-architectuur en is daarmee voorbereid op
toekomstige technologische ontwikkelingen. Met onze Z-series bepaalt u zelf de architectuur: kies tussen
onze moderne cloud, een centrale installatie op het hoofdkantoor van uw onderneming of een lokale installatie.
Het belangrijkste verschil tussen de ZB- en ZV-labels is dat het ZB-label voorzien is van een frontscreen
om het label extra te beschermen en het ZV-label wordt vervaardigd zonder frontscreen om daarmee
ongewenste reflecties te verminderen.

Eigenschappen van de ZV

Eigenschappen van de ZB

• slank ontwerp

• ultraslank ontwerp 7,5 mm

• ondersteunt NFC en QR-codes

• IP67 optioneel

• groottes van 1,5” tot 13,3”

• ondersteunt NFC en QR-codes

• vervangbare batterijen

• groottes van 1,8“ tot 7,5“

• regelbare LED‘s

• vervangbare batterijen
• regelbare LED‘s

AES128
- HTTPS
overdracht

encryptie

bidirectioneel
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ZV- / ZB-serie met bluetooth LE
ZV-serie

ZB-serie

C15ZV

C18ZB

C21ZV

C21ZB

C26ZV

C26ZB

C29ZV

C29ZB

C42ZV

C42ZB

Andere labelformaten vindt u in de volgende tabel.
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Technische gegevens ZV- / ZB-serie

C15ZV

44,5 x 35,9 x 12,1 mm

200 x 200 | 27 x 27

B / W  / R*

188 dpi

1x CR2450

✓

0-40 °C

✓

C18ZV

52,5 x 35,9 x 10,5 mm

224 x 168 | 36,1 x 27,1

B / W  / R*

158 dpi

1x CR2450

✓

0-40 °C

✓

C21ZV

70 x 34,5 x 12,1 mm

250 x 122 | 48,6 x 23,7

B / W  / R*

130 dpi

2x CR2450

✓

0-40 °C

✓

C26ZV

83 x 41 x 12,1 mm

296 x 152 | 60,1 x 30,7

B / W  / R*

125 dpi

2x CR2450

✓

0-40 °C

✓

C29ZV

90 x 41 x 12,1 mm

296 x 128 | 66,9 x 29,1

B / W  / R*

112 dpi

2x CR2450

✓

0-40 °C

✓

C42ZV

104,8 x 87 x 12,8 mm

400 x 300 | 84,8 x 63,6

B / W  / R*

119 dpi

2x CR2450

✓

0-40 °C

✓

C58ZV

135,4 x 110 x 9 mm

648 x 480 | 118,8 x 88,2

B / W  / R*

138 dpi

4x CR2430

✓

0-40 °C

Χ

C75ZV

180,8 x 121,8 x 9 mm

880 x 528 | 163,2 x 97,9

B / W  / R*

137 dpi

4x CR2430

✓

0-40 °C

Χ

C116ZV

266,3 x 190 x 9 mm

960 x 640 | 244,5 x 163

B / W  / R*

100 dpi

4x CR2430

✓

0-40 °C

Χ

C133ZV

298,3 x 225,5 x 9 mm

960 x 680 | 275,5 x 195,2

B / W  / R*

88 dpi

4x CR2430

✓

0-40 °C

Χ

C18ZB

54,2 x 36,9 x 9,9 mm

224 x 168 | 36,1 x 27,1

B / W  / R*

158 dpi

1x CR2450

✓

0-40 °C

✓

C21ZB

71 x 34,7 x 9,5 mm

250 x 122 | 48,6 x 23,7

B / W  / R*

130 dpi

2x CR2430

✓

0-40 °C

✓

C26ZB

85 x 41 x 7,5 mm

296 x 152 | 60,1 x 30,7

B / W  / R*

125 dpi

2x CR2430

✓

0-40 °C

✓

C29ZB

92 x 41,5 x 7,5 mm

296 x 128 | 66,9 x 29,1

B / W  / R*

112 dpi

2x CR2430

✓

0-40 °C

✓

C42ZB

103,6 x 87 x 10,3 mm

400 x 300 | 84,8 x 63,6

B / W  / R*

119 dpi

2x CR2450

✓

0-40 °C

✓

C58ZB

132 x 109 x 13 mm

648 x 480 | 118,8 x 88,2

B / W  / R*

138 dpi

4x CR2450

✓

0-40 °C

✓

C75ZB

176,8 x 124,3 x 13 mm

800 x 480 | 163,2 x 97,9

B / W  / R*

124 dpi

4x CR2450

✓

0-40 °C

✓

E58ZV

135,4 x 110 x 9 mm

600 x 448 | 114,9 x 85,8

B / W / R / G / BL / Y / O*

132 dpi

4x CR2430

✓

10-40 °C

Χ

F73ZV

180,8 x 121,8 x 9 mm

800 x 480 | 160 x 96

B / W  / R / Y*

127 dpi

4x CR2450

✓

0-40 °C

Χ

* B / W / R / G / BL / Y / O = zwart, wit, rood, groen, blauw, geel, oranje

Legenda
totale grootte

kleuren

displaygrootte (px / mm)

resolutie

batterij |

tot 5 jaar | vervangbaar

NFC

omgevingstemperatuur
LED

belangrijkste kenmerken
• slank ontwerp
• Bluetooth Low Energy
• ondersteunt NFC
• regelbare LED‘s
• met ePaper displaytechnologie
• eigen sjabloonontwerp

• bidirectionele, draadloze communicatie
• versleutelde gegevensoverdracht
• te gebruiken bij omgevingstemperaturen
van 0°C tot 40°C
• uitstekende leesbaarheid dankzij hoog contrast
• actief batterij- en systeembeheer

Heeft u nog vragen? Stuur ons een mail: info.nl@tronitag.com. Wij helpen u graag.
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Onze op ZigBee gebaseerde BL- en SL-serie
De BL- en SL-serie vertrouwen op de beproefde bidirectionele ZigBee-transmissie, die ook al jaren wordt
gebruikt in gangbare smarthome-systemen. Dit heeft als voordeel dat je, dankzij het al jaren beproefde
ZigBee-protocol, er zeker van bent dat interferentie van andere systemen vrijwel onmogelijk is. Ook hier is
het belangrijkste verschil tussen de BL- en SL-labels dat de BL-label is voorzien van een frontscreen om het
label extra te beschermen en het SL-label zonder frontscreen wordt vervaardigd om daarmee reflecties te
voorkomen.
Wij adviseren graag welk systeem aan uw wensen voldoet en werken graag een concept uit dat precies
op uw wensen is aangepast!

BL- / SL-eigenschappen
• ondersteunt NFC, QR en barcode

• uitgebreid assortiment accessoires

• eigen sjabloonontwerp

• plug&play-oplossing zonder grote IT-infrastructuur

• bidirectionele, draadloze communicatie

•o
 plossingen met hoge beschikbaarheid door
back-up technieken

• versleutelde gegevensoverdracht
• uitstekende leesbaarheid dankzij hoog contrast
• actief batterij- en systeembeheer

•m
 eerdere pagina‘s die automatisch of
met afstandsbediening te wisselen zijn

AES128
- HTTPS
overdracht

encryptie

bidirectioneel
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BL- / SL-serie met ZigBee

BL15

BL58

BL21

BL29

BL42

BL75

SL15

SL21

SL29

BL125

Freezer / iP67 /
BL29IF / BL29I
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Technische gegevens BL- / SL-serie

BL15

39,6 x 48,3 x 14,8 mm

152 x 152 | 27,6 x 27,6

B/W/R

140 dpi

1x CR2477

✓

5 - 40 °C

BL21

72 x 36,8 x 14,3 mm

250 x 122 | 48,5 x 23,8

B/W/R

131 dpi

2x CR2450

✓

5 - 40 °C

BL29

89,6 x 41,2 x 14,3 mm

296 x 128 | 66,9 x 29,1

B/W/R

112 dpi

2x CR2450

✓

5 - 40 °C

BL29IF

93 x 45 x 15,7 mm

296 x 128 | 66,9 x 29,1

B /  W

112 dpi

2x CR2450

✓

-25 - 10 °C

BL29I

93 x 45 x 15,7 mm

296 x 128 | 66,9 x 29,1

B /  W

112 dpi

2x CR2450

✓

5 - 40 °C

BL42

104 x 88,4 x 14,3 mm

400 x 300 | 84,4 x 63,6

B/W/R

120 dpi

3x CR2450

✓

5 - 40 °C

BL58

137,4 x 108 x 14,3 mm

600 x 448 | 120 x 89,3

B/W/R

128 dpi

4x CR2450

✓

5 - 40 °C

BL75

180 x 127 x 14,3 mm

640 x 384 | 97 x 161,6

B/W/R

100 dpi

3x CR2450

✓

5 - 40 °C

BL125

293,6 x 231,5 x 18 mm

1304 x 984 | 252,9 x 190

B/W/R

131 dpi

8x AAAA

✓

5 - 40 °C

SL15

42 x 35 x 12 mm

152 x 152 | 27,6 x 27,6

B/W/R

140 dpi

1x CR2450

✓

5 - 40 °C

SL21

64 x 35 x 12 mm

212 x 104 | 48,5 x 23,8

B/W/R

111 dpi

2x CR2450

✓

5 - 40 °C

SL29

88 x 40 x 12 mm

296 x 128 | 66,9 x 29,1

B/W/R

112 dpi

2x CR2450

✓

5 - 40 °C

Legenda
totale grootte

kleuren (B / W / R
= zwart, wit, rood)

tot 5 jaar | vervangbaar

batterij |

displaygrootte (px / mm)

resolutie

NFC

omgevingstemperatuur

Belangrijkste kenmerken
• met ePaper-displaytechnologie
• ondersteunt NFC

• te gebruiken bij omgevingstemperaturen
van 5°C tot 40°C

• eigen sjabloonontwerp

• uitstekende leesbaarheid dankzij hoog contrast

• bidirectionele, draadloze communicatie

• actief batterij- en systeembeheer

• versleutelde gegevensoverdracht

• uitgebreid assortiment accessoires

• ZigBee

Heeft u nog vragen? Stuur ons een mail: info.nl@tronitag.com. Wij helpen u graag.
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Mogelijke toepassingen
ESL, oorspronkelijk vooral ontwikkeld voor prijsaanduidingen, is door zijn veelzijdigheid ook op andere
vlakken erg populair en biedt bovendien een grote meerwaarde.
ESL, ook wel ePaper genoemd, wordt ondertussen ook ingezet op productie-afdelingen voor
processtructurering en in de logistiek voor labeling in magazijnen.
Als alternatief tevens te gebruiken als deurbordje of als actiebord aan uw bar, want de structuren van
de ESL-systemen bieden een bont palet aan toepassingsmogelijkheden!
Overtuig uzelf met onze volgende toepassingsvoorbeelden:

Handel

Logistiek

• klassieke prijsaanduiding

• weergave van voorraden

• Flash Sales / speciale acties

• Pick by Light

• hulp bij het inventariseren

• aanvullende artikelinformatie

• extra informatie, zoals maatvoering bij kleding

• automatische identificatie van
gevaarlijke stoffen en extra informatie

• het oproepen van sites via QR-code of NFC
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Horeca
• receptie mededelingenbord
• overzicht buffetprijzen
• tafelreserveringen
• weergave van allergenen

Beheer
• labelen van vergader- / scholingsruimtes
• koppeling met gebruikte systeemsoftware
• nascholing, namen docent/deelnemer
• opleidingslokalen

Productie
• digitale routekaart
• weergave van machineonderhoud
• weergave van productiestappen
• locatie-informatie magazijn
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Bevestigingen voor elke toepassing
Wij hebben voor u de juiste bevestiging, ongeacht de toepassing.
We hebben een veelzijdig assortiment voor de bevestiging van onze ESL-labels. Dankzij onze eigen productie
realiseren we ook maatwerk (speciale oplossingen) en spelen we flexibel in op uw wensen.

Schappen
Ons standaard assortiment omvat bevestigingsrails
voor de volgende schapsoorten:
Fortezza schappen | glazen schappen | glazen fronten |
Hansa Mertens schappen | Hermes schappen |
houten schappen | ITAB schappen | Linde schappen |
metalen schappen | Otto Kind schappen |
Seal draadmanden | Storebest schappen |
Tego metaalschappen | Tego hangmanden + stapelmanden |
diepvriezers | universele plakrails | Wanzl draadmanden |
Wire-Tech draadschappen

Perfowanden
Perfowandhaakadapters voor prijslabeling aan
perfowandhaken. De digitale prijskaartjes worden aan de
adapters bevestigd en vervolgens aan de haken gehangen.
Met behulp van de aan de achterkant voorgemonteerde
stelstift kan de hellingshoek van de perfowandhaakadapter
traploos worden aangepast.
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Op tafel of balie
Onbreekbare tafel- en baliedisplays van PET-G zetten uw digitale
prijskaartje in de perfecte leeshoek. Dankzij eigen productie
produceren wij naast het standaard assortiment ook displays naar wens.

Plafond- en posterrails
Ophangsystemen van PET-G voor plafond- en posterrails.
Speciaal voor de grotere digitale prijskaartjes hebben wij diverse
oplossingen in ons assortiment of kunnen deze desgewenst voor
u op maat maken.

Op de vloer
Vrijstaande prijsstandaards van stabiel materiaal voor op de vloer,
speciaal voor grote labels - flexibele prijslabeling.

Kratten, manden en andere bevestigingen
Enorme keuze aan bevestigingsclips en standaards.
Van eenvoudige displays en prijsstandaards tot klemmen,
ophanghaken en magneethouders.
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Uw eerste
stappen in
digitalisering!

Member of the VKF Renzel Group

VKF Renzel

www.vkf-renzel.de

troniTAG NL • Helmkamp 58 • Nederland
Tel.: +31 (0) 315 65 99 91 • info.nl@tronitag.com • www.tronitag.com/nl

