
 

ID 162C 
 

Алдын ала зарарсыздандырылған бір реттік 
ине 

Биоүйлесімді шыны 

Жануардың жанасымсыз сәйкестендіргіші 
ISO 11784/85 FDX-B сәйкес келеді 

Сандық форматтағы 6 және сызықтық код 
форматындағы 39 сәйкестендіру нөмірі бар 

жабысқақ жапсырмалар 



 
 
  

Имплантацияланатын ID-162C ISONORM транспондері -  жануарларға арналған биоүйлесімді шыныға салынған миниатюралық 
транспондер. Әрбір транспондер алдын-ала зарарсыздандырылған және бұдырлы  қаптамаға салынған күйінде жеке-дара 
жеткізіледі. Ол 15 таңбалы сәйкестендіру кодымен алдын-ала бағдарламаланған. 
ID-162C транспондері ISO 11784 / ISO 11785 стандартына сәйкес келеді. Әрбір ID-162C транспондері қолдануға дайын тұр, 
өзінің бір реттік инесі және сандық форматтағы 6 және сызықтық код форматындағы 39 сәйкестендіру нөмірі бар жабысқақ 
жапсырмалары бар. ID-162C жаңа, біршама қысқа 32 мм канюлямен жабдықталған. 

ISONORM жүйесі сәйкестендіру кодын қорғауды қажет етпейтін жануарларды сәйкестендіру қосымшаларында пайдалану үшін 
ISO 11784 және ISO 11785 талаптарына сәйкес келетін FDX-B транспондерлерімен жабдықталған.

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТАР 
 

IM-200C бір реттік қолдануға арналған 
имплантері ID-162C және ID-162B /1.4 мини 
транспондерлерімен қолдануға жарамды. 

 
 

  

IM-300C пистолетті тұтқасы бар имплантер 

 

 

ТРАНСПОНДЕР 
ӨЛШЕМДЕРІ 

Ұзындығы: 11,5 мм (0,44 дюйм) 
Диаметрі: 2,12 мм (0,083 дюйм) 

МАССАСЫ 
0,095 г ± 0,02 г 

СӘЙКЕСТЕНДІРУ КОДЫ 
128 бит, зауытта бағдарламаланған 

ПРОТОКОЛ 
ISO 11784 / ISO 11785 FDX-B 

КАПСУЛАЛАУ 
Биоүйлесімді шыны 

СКАНЕРЛЕУ БҰРЫШЫ Сфералық 
САҚТАУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ (сыналған әсері 1 

сағат) -40 °C бастап + 90°C дейін ЖҰМЫС 
ТЕМПЕРАТУРАСЫ -25°C бастап + дейін 

ҚОРШАҒАН ОРТА ІР68 
МЕХАНИКАЛЫҚ ҚЫСЫМЫ Біліктік макс. 10N 

Радиалды макс. 40N 
ДІРІЛ 

Еркін -20 бастап 2000 Гц дейін/10 g / 1 
сағ. білік  
Синус -20 бастап 2000 Гц дейін/ 5 г / 1 
сағ. білік 
Random -20 to 2,000 Hz/10 g./1 hr. p. axis 
Sine -20 to 2,000 Hz/5 g/1 hr. p. axis 

ИНЕ 
ӨЛШЕМДЕРІ 

Ұзындығы: 32 мм (1,26 дюйм) 
Сыртқы диаметрі: 2,6 мм (0,10 дюйм) 

ҰСЫНЫЛДЫ:

 
 

 

АҚШ патенттері № 5084699; 5,223,851; 5 281 855. АҚШ пен шетелде жарияланған патенттер 

trovan ID 162C Имплантацияланатын 
транспондер 
FDX-B ISO 11784/85 
32 мм канюлясы бар 
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