
Безопасност и преднина в малък пакет

ShockWatch G-View следи и запизва ударите по време на транспорт, съхранение и

ползване на продукти и техника на изгодна цена. Устройството предоставя точни

данни за датите и часовете в които зададената от потребителя сила на удара е

надвишена по посока на осите X, Y, и Z. Със способността си да записва до 100

отделни случая за всяка ос, устройството може да Ви предупреждава при всички

възможности за възникване на повреди, за да реагирате своевременно.

G-View се предлага в два различни варианта:

• 10g/25Hz

• 25g/40Hz

Предимства:

• позволява максималните граници на всяка ос да бъдат зададени отделно с

цел прецизно проследяване;

• намалява разходите за повредени стоки;

• възпира неправилното пренасяне и експлоатация;

• спомага за идентифицирането на възможности за подобряване на работата по

веригата на доставки;

• уведомява получателите и операторите, че е нужна проверка за потенциални

повреди по стоките и техниката;

• помага да се определи дали стоките са били изложени на неприемливи

условия, които могат да повредят тяхното качество;

• позволява да бъдат предприети коригиращи действия;

• поддържа и показва запис на информацията във файл, устойчив на

злоупотреба.
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Приложения: при опаковки и превозни средства участващи във веригата на доставки,

радиоактивни материали, биомедицински изделия, вятърни турбини, железопътни и

морски контейнери, електроника, телекомуникационни/ компютърни шкафове, медицинска/

лабораторна техника и много други.

Функции:

• отделни граници за сила на удара за всяка ос, всяка от които може да бъде

настроена независимо от другите за постигане на прецизно проследяване;

• сензори за записване на дата, час, вътрешна температура, превишена граница на

дадена ос и обсег на оста;

• бутони за настройване, пренастройка и прехвърляне на данни;

• практичен дизайн - самостоятелно устройство без кабели и жици;

• LED светлини за визуално предупреждаване при надминаване на силовите граници

на ударите.

Софтуер: работите с Вашето G-View устройство чрез проста програма, базирана на

Windows. Ясните инструкции позволяват на потребителите да създават файлове за

пътуването, да програмират бутоните (iButtons) и да преглеждат записаните данни в

табличен вид.
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