
Дълготрайна защита срещу влага

Устройствата TrekView са преносими записвачи, които следят и запазват данни

за температурата и влажността на продуктите по време на съхранение.

Събраната информация може да бъде използвана за анализ на условията във

външната среда под формата на графика или таблица. Функциите за докладване

предоставят ключова информация относно външните условия, което позволява

изготвяне на документация по време на пренасяне и транспорт. TrekView е

изключително полезен при съставянето на оценка на превозвачите, климата, на

който са били изложени стоките по време на пътуването и ефективността на

термоизолацията, използвана в транспортните средства. С TrekView можете да

следите температурата и нивото на влажност, за да оцените надеждността на

контейнера използван за транспортиране на даден продукт и да създадете точни

правила и мерки за предотвратяване на щети по време на транспорт.

TrekView наблюдава пътя на стоките, уведомявайки Ви за възможни щети. Той

се използва широко за наблюдение на замразени храни. TrekView позволява да

се оцени дали продуктите са се размразили по време на транспорта, което би ги

направило токсични.С него можете да определите точно колко влагоулаващи

приспособления да използвате за всяка опаковка и/или контейнер, за да стигне

продуктът невредим до крайната си дестинация.

TrekView се предлага в два варианта:

• TrekView Wireless: Това устройство следи и записва температурата, чрез

един канал. Oдобрено от Агенцията за контрол на храните и лекарствата

(САЩ).

• TrekView-H: Това устройство следи и записва температурата и влажността,

чрез двуканално предаване.

Основни приложения: биомедицински и фармацевтични продукти,

биомедицинско оборудване, фотографски химикали и материали, малотрайни

хранителни продукти, чувствителна електроника, земеделски растения, дървени

изделия, помещения за съхранение при ниски температури, муниции, добитък и

много други.
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Предимства:

• намалява щетите върху продуктите и загубата по време на транспорт, пренос и

съхранение;

• предпазва качеството и цялостта на продуктите;

• поощрява спазването на температурните изисквания за съхранение и пренос на

стоките;

• осигурява спазването на изискванията за здраве и безопасност;

• дава ясна информация за отговорността по време на целия процес;

• идентифицира възможните проблеми с качеството на продуктите преди да бъдат

изпратени на крайния потребител;

• предпазва срещу/намалява гаранционните искове;

• определя проблемни моменти при съхранението и транспортирането на стоките;

• позволява контрол на енергийните разходи;

• повишава удовлетвореността на клиентите и дава видимо маркетингово предимство.

TrekView ни уведомява и ни вдъхва увереност, като предоставя най-важните данни с

точни часове и дати, благодарение на непрекъснатото проследяванe. Това е възможно

заради големия капацитет за запазване на данни и дълготрайната батерия на

устройството. Освен това, TrekView Wireless позволява лесен достъп до записаните

данни, благодарение на безжичната си връзка.
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