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– Com o Sistema de Identificação CEJN para Ultra-Alta Pressão Hidráulica
HIDRAULICA DE ULTRA ALTA PRESSÃO

TENHA O CONTROLE DE SUA SEGURANÇA

www.cejn.com

Melhore sua segurança com CIS CEJN
Tenha o controle de seus kits de mangueiras hidráulicas de Ultra Alta Pressão. Trabalhar com sistema hidráulico de alta pressão está associado a um perigo para a sua vida. Portanto, é de vital importância eliminar possiveis riscos. Ao utilizar produtos de alta pressão da CEJN, você
pode ter certeza que fez uma escolha segura, pois fornecemos produtos de alta qualidade e segurança em toda a cadeia de produção, utilizando
nosso conhecimento adquirido em 40 anos de experiência.
A CEJN está lançando agora uma nova tecnologia para sua segurança: CEJN SISTEMA DE INFORMAÇÃO (CIS) - uma solução de rastreamento
com chip em que cada kit de mangueiras com uma marcação individual e rastreabilidade com base no Near Field Communication (NFC *). Isso
significa que além de verificar os dados técnicos, é possivel também exibir um histórico de atualizações: quando foi realizado o primeiro teste até
o mais recente teste de pressão e quando é hora de sucatear a mangueira.
*NFC: Tecnologia de transferência de dados sem fio que permite a comunicação de dados sem a necessidade de uma conexão via internet. A transferência de dados é feita apenas com a ativação dos chips e
aproximação dos dispositivos.

Interface móvel
• NFC disponivel para celulares
• Leia a função
• Off-line
• Rápida verificação de segurança no local
• Download app www.cejn.com/cis

Interface de Computador
• USB Tipo de Leitor: ARC 122
• Windows 7, 8 ou 10
• Função Ler e Escrever
• Atualize o historico do kit de mangueiras
• Exportar todas as tags para data base (Excel)

SCAN ME

For read and write information

CEJN UK LIMITED
6a Station Industrial Estate, Station Road
HR7 4HP Bromyard,Great Britain
+44 (0)1885 485 999 info.uk@cejn.com
www.cejnuk.com

BE SAFE! REPLACE
HOSE IF IN DOUBT!
For user Manual go to:
MAX WORKING PRESSURE

O TAG CIS É BASEADO NA TECNOLOGIA
* NFC. As informações criptografadas sobre o
kit mangueira é armazenado em um chip eletrônico que está colocado entre as duas camadas
da etiqueta de plástico ligado à mangueira. Não
há necessidade de ligação a uma base de dados.
O tag é composto por um material resistente a
desgastes e pode ser personalizado. QR code para
manual do usuário.
Leia mais em: www.cejn.com/cis
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Suécia
www.cejn.se
Dinamarca
www.cejn.dk
Reino Unido
www.cejnuk.com
América do Norte
www.cejn.us

Alemanha
www.cejn.de

Coreia do Sul
www.cejn.kr

Suíça
www.cejn.ch

França
www.cejn.fr

Espanha
www.cejn.es

México
www.cejn.us/es

Suécia
www.cejn.com

Japão
www.cejn.co.jp

Itália
www.cejn.it
Índia
www.cejn.in

Singapura

China
www.cejn.com.cn

Sudeste Asiático
www.cejn.com.sg

Indonésia
Brasil
www.cejnbrasil.com.br

Austrália
www.cejn.com.au

Produzido na Suécia desde 1955
A CEJN fabrica engates rápidos inovadores e de alta qualidades desde que o primeiro engate patenteado foi
lançado em 1955. A CEJN é uma empresa global independente com sede no coração da Suécia. Com o passar dos
anos, expandimos para 22 unidades em diversas partes do mundo fornecendo produtos e serviços para praticamente todos os segmentos da indústria. Na CEJN, estamos unidos por cinco valores fundamentais: segurança, meio
ambiente, qualidade, inovação e desempenho. Eles são nossos pilares e definem quem somos, como trabalhamos,
no que acreditamos e aquilo que defendemos.

09 0025 360 / 2018

Entre em contato conosco ou visite www.cejn.com para mais informações.

www.cejn.com

