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TYTO ÚDAJE ODPOVÍDAJÍ NYNĚJŠÍMU STAVU POZNATKŮ, JSOU NEZÁVAZNÉ 

PRÁVNÍ NÁROKY PROTO NEMOHOU BÝT UPLATNĚNY. 

CHRÁNÍME VAŠE VÝROBKY PŘED KOROZÍ A POŠKOZENÍM

VCI preparáty

VCI papíry
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TiltWatch® - Indikátor náklonu
Indikátory TiltWatch každého upozorní, že s vaší zásilkou je třeba 
zacházet opatrně a že je sledována, zda se s ní špatně manipuluje. Ukázalo 
se, že naše indikátory dopadu snižují poškození o 40–60 %.
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TECHNICKÝ LIST

Určení
Indikátory náklonu TiltWatch detekují a zaznamenávají nepřĳatelné náklony zboží, které musí zůstat ve svislé poloze. 
Odstraněním lepicí podložky v zadní části indikátoru se aktivuje zvolené zařízení. Po nanesení na přepravní obal nelze výrobek 
naklopit bez nesporných důkazů o nesprávném zacházení. TiltWatch XTR a TiltWatch Plus jsou spolehlivá a ekonomická řešení, 
která zabrání poškození zboží při přepravě způsobeného nakloněním nebo převrácením zboží během jeho přepravy.

-

Vlastnosti produktu
• Detekce náklonu pro širokou škálu typů a velikostí produktů
• Snadná instalace a aktivace s odstraněním lepicí podložky
• Konstrukce odolná proti neoprávněné manipulaci zabraňuje skryté deaktivaci bez zjevných známek porušení indikátoru
• Odolný vůči normálním podmínkám manipulace a úhlům vzletu letadla
• Vakuové těsnění odolné proti vlhkosti umožňuje použití ve vlhkých aplikacích

např. oceánský náklad
• Indikátor inverze registruje úplné převrácení (pouze TiltWatch Plus)

• Poskytuje nesporný důkaz naklánění
• Zajišťuje kvalitu produktu
• Snižuje poškození produktu a ztráty vzniklé během přepravy
• Poskytuje jednoduchou a cenově výhodnou prevenci proti nažádoucímu náklonu
• Působí jako vizuální odstrašující prostředek při nesprávné manipulaci
• Lepí se přímo na zboží nebo obal pro jasnou viditelnost
• Patentovaný design zabraňuje falešné aktivaci náhodnými vibracemi
• Jedinečný identifikátor eliminuje požadavek na vlastní unikátní serioné číslo každého indikátoru

Výhody



Technické parametry

Rozměry 73,66 x 68,58 x 5,08mm

Aplikace nalepením lepivou části indikátoru

Životnost 2 roky

Instalace

Ochrana

Aktivační úhel

Přesnost ± 5%

Rozsah 90° v rámci jedné roviny

80° vertikálně
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TiltWatch XTR

TiltWatch PLUS
Technické parametry

Rozměry 116,84 x 116,84 x 7,62mm

Aplikace

Životnost 2 roky

Ochrana

Aktivační úhel

Přesnost ± 5%

Rozsah

po 10° od 30° na jedné ose

Přilepením lepivou stravou indikátoru na zboží

Poskytuje nezvratný důkaz jakmile je aktivován

360° monitoring v rámci jedné roviny

Poskytuje nezvratný důkaz jakmile je aktivován

Instalace Přilepením lepivou stravou indikátoru na zboží

nalepením lepivou části indikátoru




