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RFID – Aktar›c› Teknolojisi (‹flaretleme ve Takip)
Chipler, tafl›y›c›lar›n kapaklar›na tak›larak tafl›y›c›ya kendi kimli¤ini

kazand›r›r. Bu kimlik daha sonra tafl›y›c› veri taban›na kaydedilir.

Bu chipler arac›l›¤›yla sistem, tafl›nmakta olan malzemeler ile ilgili,

sistem içindeki konumu ve tafl›y›c›n›n sistem içinde hangi yoldan

hangi noktaya varaca¤› ile ilgili gerçek zamanl› bilgileri sa¤lar.

Bu bilgi pnömatik tüplü sistem kontrolünün veri taban›na kaydedilir

ve istenilen her hangi bir zamanda geri ça¤r›labilir. Bu, bir gönderinin

kaybolma riskini ortadan kald›r›r – her bir gönderme ifllemini

istedi¤iniz zaman takip edebilirsiniz.

Grafik Ekran
Grafik ekran, 6 sat›rl›k metin format›nda bilgilerin görüntülenmesini

sa¤lar. Opsiyonel olarak, farkl› dillerde metin ve grafiksel semboller

programlanabilir ve sisteme dahil edilebilir.

Menü navigasyonu, tüm kullan›c›lar için kolay kullan›m sa¤lar.

Çeflitli dillerde ve grafiksel olarak programlanabilir. Dört-alt› sat›rl›k,

240 x 64 piksel çözünürlü¤ünde arka plan LED-ekran›, ergonomik

enerji tasarruf moduyla donat›lm›flt›r - sadece kullan›c› paneli

kullan›l›rken ›fl›k verir.

Yaz›l›m Fonksiyonlar›
•  Türkçe kullan›c› arayüzü

•  Tekrarlanan fonksiyonlar için programlanabilir
    zaman çizelgesi

•  Yönlendirme fonksiyonu

•  Çeflitli öncelik ayarlar›

•  Yavafl gönderim

•  Sistem durumunun belirtilmesi

•  Acil gönderme uyar›s›

•  Tafl›nabilir, kablosuz var›fl sinyali

•  Sistem simülasyonu

Eriflim Kilidi
Yetkili bir eriflim kodunun girilmesi veya biometrik kimlik

(parmak izi), yetkili olmayan kiflilerin gönderilen materyallere

eriflimini engeller.

Bir kodun istasyondan girilmesi, kap›da kilit sistemi ve ak›ll›

kart çözümleri güvenlik konseptini tamamlayan ö¤elerdir.

Teknik Uzmanl›k



Know-How

Laboratuvar - Yatay Teslimat
Düz pnömatik tafl›ma ve yatay teslimat, materyallerin laboratuvara

hassas olarak tafl›nmalar›n› sa¤lar. Buna ek olarak kullan›c›,

numuneleri, çok say›da tafl›y›c›n›n geldi¤i ortamlarda aya¤a

kalkmadan optimum çal›flma yüksekli¤inde teslim alabilir.

S›zd›rmaz Tafl›y›c›
De¤iflik boyutlarda olan bu özgün tafl›y›c› dönerek kilitlenen

kapaklar›yla %100 s›z›nt› emniyeti sa¤lar.

•  Makinede y›kanabilir

•  Çarpmaya dayan›kl›, fleffaf polikarbon gövde

•  Kesinlikle metal içermeyen tafl›y›c›

•  Makismum 3,5 kg yükleme

PowerLine (Güç Hatt›) ve PowerTrain (Güç Yolu)
Spesifik ifllem ihtiyaçlar› özel teknik çözümleri gerektirir.

Buna örnek olarak, PowerLine ve PowerTrain konseptleri

gösterebiliriz. Her iki çözüm de, bir hat içinde ayn› anda çoklu

tafl›y›c›larla tafl›ma yap›lmas›n› sa¤lar.

Bu özel zonlar, uzak mesafelere yüksek s›kl›kta gönderimi

kolaylaflt›rmak üzere ayarlanm›flt›r. Özel çok tafl›y›c›l› tafl›malar,

Swisslog Rohrpostsysteme GmbH’a özgü özelliklerden biridir.

Zamana veya olaya ba¤l› olmas›ndan ba¤›ms›z olarak, bu fonksiyonlar,

örne¤in, bofl tafl›y›c›lar›n hemen geri dönmesini sa¤larlar.

Yo¤un iletiflim ve mevcut lojistik yap›n›n analizi
baflar›m›z›n temelini oluflturur. Kullan›c›
gereksinimleri çok özel olsa bile, TranspoNet
pnömatik tüp sistemi – müflteri ihtiyaçlar›na
göre ayarlanm›fl – lojistik çözümleri sa¤lamak
üzere tasarlanm›flt›r.

Teknik Özellikler

Önden Yüklemeli ‹stasyon
Bu istasyonda, tafl›y›c›lar evrensel

ergonomik omuz yüksekli¤inde

yüklenirler. Müflterilerimizin ço¤u,

gönderme yüksekli¤inin ortalama

gövde yüksekli¤ine ayarlanabilir

olmas›ndan memnundur. ‹stasyonun

alt›nda ve üstünde yer alan sütun

tasar›ml› modülleriyle estetik bir

görünüme sahip olan önden

yüklemeli istasyonlar, müflterinin iç

dizayn konseptine kolayl›kla entegre

edilebilir.  Böylece, plan gelifltirilirken

farkl› tavan yükseklikleri bir sorun

yaratmaz.

Kompakt, mini-kompakt, çoklu

gönderim ve standart istasyonlara ek

olarak çeflitli kurulum de¤iflkenleri

de, her bir müflteri konsepti için

mükemmel dizayn çözümleri sunar.



Simeks T›bbi Sistemler olarak 200’e yak›n Pnömatik Tüp Sistemi uygulamas›n› baflar› ile
gerçeklefltirmifl bulunmaktay›z

Kampüs Uygulama Örnekleri

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri
KAYSER‹

KULLANICI

1.303 yatakl› 7 bina üzerine kurulu
hastane kampüsü

•  Gevher Nesibe Ana Hastane Binas›

•  Mehmet‐Y›lmaz Öztak›n Kardiyovasküler
    Cerrahi Hastanesi

•  Semiha Kibar Organ Transplantasyon ve
    Diyaliz Hastanesi

•  M.Kemal Dedeman Hematolojik Onkoloji Hastanesi

•  Fevzi Mercan ‐ Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi

•  Gülser ‐ Dr. Mustafa Gündo¤du Laboratuvar Binas›

•  Kemik ‹li¤i Hastanesi

ÇÖZÜM

Swisslog Pnömatik Tüp Sistemi

•  Son teknoloji 110 mm pnömatik tüp sistemi 

•  Günde yakla›k 3.000 gönderim

•  Yo¤un saatlerde saatte 700 gönderim

•  Yakla›k 3.000 metre tüp hatt› uzunlu¤u

•  82 istasyon

•  6 zonlu kompakt robot transfer ünitesi 

•  Her zon için ayr› laboratuvar hatt›

125.000 m2 Kapal› Alan

412.000 Poliklinik Hasta/Y›l

Dicle Üniversitesi Hastaneleri
D‹YARBAKIR

KULLANICI

1.780 yatakl› 4 bina üzerine kurulu
hastane kampüsü

•  Ana Hastane Binas›

•  Kardiyoloji Hastanesi (Yeni)

•  Onkoloji Hastanesi (Yeni)

•  Çocuk Hastanesi (Yeni)

ÇÖZÜM

Swisslog Pnömatik Tüp Sistemi

•  Son teknoloji 110 mm pnömatik tüp sistemi 

•  Günde yakla›k 2.600 gönderim

•  Yo¤un saatlerde saatte 400 gönderim

•  Yakla›k 5.000 metre tüp hatt› uzunlu¤u

•  78 istasyon

•  12 zonlu kompakt robot transfer ünitesi

•  2700 metre binalar aras› d› geçi hatt›

•  Laboratuvardan bo tüpleri

67.000 m2 Kapal› Alan

365.000 Poliklinik Hasta/Y›l

Çocuk
Hastanesi

PTS
Kanal

Onkoloji
Hastanesi

PTS
Kanal

Kardiyoloji
Hastanesi

PTS
Kanal

T›p Fakültesi
Hastanesi
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