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– Med CEJNs informationssystem för slang inom högtryckshydraulik
HÖGTRYCKSHYDRAULIK

TA KONTROLL ÖVER DIN SÄKERHET

www.cejn.com

Förbättra din säkerhet med CEJN CIS
TA KONTROLLEN ÖVER DIN SLANGSATS FÖR HÖGTRYCKSHYDRAULIK. Att arbeta med högtryckshydraulik är associerat med fara för ditt liv.
Det är därför oerhört viktigt att eliminera risker så långt det är möjligt. När du använder högtrycksprodukter från CEJN, kan du vara säker på att
du gjort ett tryggt val. Vi arbetar med säkerhet genom hela produktionskedjan med hjälp av de kunskaper vi fått efter 40 års i branschen.
CEJN släpper nu en ny teknik för din säkerhet: CEJN INFORMATION SYSTEM (CiS) - en spårningslösning där varje slangsats har en individuell
märkning och spårbarhet utifrån Near Field Communication (NFC*). Detta innebär att du inte bara kan kolla tekniska data, utan dessutom se en
uppdaterad historielogg: när slangen trycktestades för första gången, när den testades senast och när det är dags att ta den ur tjänst.

*NFC: Trådlös dataöverföring som upptäcker och sedan gör att teknik i närheten av varandra kan kommunicera utan behov av en internetanslutning. Ett NFC-chip fungerar som en del av en
trådlös länk. När det har aktiverats av ett annat chip, kan små mängder data mellan två enheter överföras när de hålls några centimeter från varandra.

CiS - Mobile Interface
• NFC* aktiverade telefoner
• Läsfunktion
• Off-line
• Snabb säkerhetskoll på plats
• Ladda ner app på www.cejn.com/cis

CiS - Datorgränssnitt
• Typ av USB-kortläsare: ARC 122
• Kompatibel med Windows 7, 8 eller 10
• Läs- och skrivfunktion
• Uppdaterar slangsatsens historielogg
• Export av info till databasen (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

CiS-TAGGEN är baserad på NFC* teknik.
Krypterad information om slangsatsen lagras på
ett elektroniskt chip som är placerad i en s.k.”tag”
(en etikett av plast) som är fäst på slangen. Det
finns inget behov av anslutning till en databas.
Etiketten är gjord av slitagebeständigt material och
kan anpassas på begäran. En QR kod länkar till
bruksanvisning.
Läs mer på: www.cejn.se/cis

Copyright © 2018 CEJN AB
HUVUDKONTOR
FÖRSÄLJNINGSKONTOR / HIGH-PRESSURE CENTER
FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Sverige
www.cejn.se
Danmark
www.cejn.dk
Storbritannien
www.cejnuk.com
Nordamerika
www.cejn.us

Tyskland
www.cejn.de

Sydkorea
www.cejn.kr

Schweiz
www.cejn.ch

Frankrike
www.cejn.fr

Spanien
www.cejn.es

Mexiko
www.cejn.us/es

Sverige
www.cejn.se

Japan
www.cejn.co.jp

Italien
www.cejn.it
Indien
www.cejn.in

Kina
www.cejn.com.cn

Singapore
www.cejn.com.sg
Brasilien
www.cejnbrasil.com.br

Australien
www.cejn.com.au

Tillverkade i Sverige sedan 1955
Vi har producerat högkvalitativa och innovativa snabbkopplingar för proffs här på CEJN sedan vår första
patenterade koppling lanserades 1955. CEJN är ett oberoende globalt nischföretag med huvudkontor i hjärtat
av Sverige. Under åren har vi expanderat och finns nu på 22 platser världen över och vi levererar produkter och
tjänster till nästan alla branscher. På CEJN arbetar vi med fem kärnvärden: säkerhet, miljö, kvalitet, innovation och
prestanda. De är våra hörnstenar och definierar vilka vi är, hur vi arbetar, vad vi tror på och vad vi står för.

09 0011 360 / 2018

Kontakta ditt lokala säljkontor eller besök www.cejn.se för mer information.

www.cejn.com

