
Не го обръщайте! Това е заповед!

Индикаторите за обръщане ShockWatch улавят и записват нежелани

накланяния на стоки, които трябва да останат изправени. Премахването на

залепващото се гръбче активира устройствата. Веднъж залепени на контейнера

или кутията за транспорт, те не могат да бъдат обърнати, без това да остави

неосоримо доказателство върху индикатора, а специален механизъм в

устройствата не позволява пренастройването им.

TiltWatch XTR и TiltWatch Plus са надеждни и икономични решения, които

предотвратяват повредите на стоки по време на транспорт.

TiltWatch XTR: Този индикатор се оцветява в червено ако продуктът, към който е

прикрепен се наклони или преобърне, но остава незасегнат от движения,

причинени от нормално пренасяне или излитане на самолети.

TiltWatch Plus: Този индикатор позволява проследяване на 360°, обозначавайки

точния ъгъл на накланяне на стоките и сигнализирайки за пълното им

преобръщане. Tiltwatch Plus имас ъщо и придружаващ етикет, който може да

бъде попълнен с информация, относно максималния допустим ъгъл на

накланяне, който не трябва да бъде превишаван, за да не се повредят стоките.

Основни приложения: търговски уреди, системи в сървърни шкафове,

телекомуникационна техника, компресори, индустриални батерии, контейнери с

опасни стоки, електронни шкафове, автомобилни части и много други.
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Предимства:

• намаляват щетите, нанесени по време на транспорт;

• прост и изгоден начин за предотвратяване на накланянето и преобръщането;

• дават неоспорими доказателства за накланяне;

• действат като визуално средство за предотвратяване на неправилната и невнимателна

работа с товари и стоки;

• прикрепят се директно към стоките и опаковките за добра видимост;

• подпомагат проследяването на отговорността по време на транспорта на продуктите;

• известяват получателите да проверят съдържанието на пратката преди да я приемат;

• елиминират или намаляват гаранционните искове;

• осигуряват качеството на продукта;

• повишават удовлетвореността на клиентите и дават видимо маркетингово предимство.

Функции: Проследяване на накланянето на широка гама продукти и размери, лесни за

поставяне и активиране – само премахнете самозалепващото се гръбче, устойчив на

злоупотреба дизайн - предотвратява прикриването на сигнала без явен знак за намеса,

устойчиви на нормални условия на пренасяне и накланяне при излитане на самолети,

влагоустойчивата вакуумна изолация позволява ползването във влажни условия – например

при морски транспорт, индикаторът за преобръщане регистрира пълното преобръщане на

стоката (само TiltWatch Plus).
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