STANLEY GUARD™ SYSTEM

FÅ KONTROLLEN

VED AT FØLGE DISSE 4 ENKLE TRIN
Stanley Guard™ er designet til at være hurtig og nemt at oprette og
drive, uden en kompliceret installation. Det giver dig hurtig kontrol
over din beholdning.

Inkluderer
monteringsplade
i galvaniseret stål
med udløser

Nem adgang med
brugerkort

LCD display giver klar
information til brugere

1. INSTALLÈR
ENHEDEN

Galvaniseret
stålbeslag med nem
udløsningsmekanisme
giver sikker montering
på en containervæg.

Enkel grænseflade giver
nem opsætning og betjening

Robust, gummiydre med
forseglet tastatur giver
ekstra holdbarhed

2. INDSÆT KORT
Nem er oprette
med flere
sprogmuligheder.
Brugere og betroede
personer bliver hurtig
godkendt i systemet.

3. AKTIVÉR

SPORINGSANORDNING
Kompakte
sporingsanordninger
med sikre stålhærdede
spændebånd er nemme
at montere og aktivere.

5 x sporingsanordninger med
stålhærdede spændebånd

• Systemet leveres med fuld “igangsætningspakke”
• Inkluderer styringsenhed med galvaniseret
monteringsbeslag, skruer, oplader og kabel
• 5 sporingsanordninger, 5 brugerkort samt reservedele
• Udførlig manual og “hurtig start” brugervejledning

4. SPOR

VÆRKTØJ I
BRUG
Fuld statusrapport
med et enkelt
tastetryk.

Stanley
Farverland 1B
2600 Glostrup
Customer Service
Tel.: +45 7020 1510
www.stanleyworks.dk

5 x brugerkort til
autoriseret personale

Produktkode

Beskrivelse

STST1-79222

Lagerstyrings-system - sort / gul
(INKL. styreenhed, 5 sporingsanordninger & 5 brugerkort)

STST1-79223

Sporingsenhed - sort / gul

STST1-79224

Brugerkort - sort / gul

STST1-79225

Sorte lukkestropper, 3 stk.

LAGERSTYRINGSSYSTEM

KONSTANT

HOLD STYR

PÅ DIT
VÆRKTØJ PÅ
ARBEJDSPLADSEN

OVERVÅGNING

“I ØJEBLIKKET”
At vide hvor dit udstyr og dit værktøj er, er afgørende for et

Som autoriseret bruger får du adgang til præcis

velfungerende projekt på enhver byggeplads - især med

information, og bevarer kontrollen.

dyrt værktøj, som det kan være svært at holde styr på.

VÆRKTØJ- OG BRUGERSTATUS

Stanley’s Guard™ Lagerkontrol-system fjerner

Viser den aktuelle status for hvert mærket værktøj

bekymringerne, og giver et øjebliksbillede af dit udstyr.

samt hvem der bruger det, og hvor længe.

Når du har monteret en master-styreenhed i dit
lagerområde, registreres hver eneste medarbejder og alt

VARSLINGSRAPPORTER

værktøj i systemet med hver sin unikke identitet. Brugere

Viser ekstraordinære begivenheder i systemet,

kan derefter få adgang til værktøj, når det er nødvendigt,

herunder manglende udstyr og uautoriseret

og det giver dig en reel mulighed for at spore alle enheder

adgang.

i din beholdning.
Og ikke kun det. Enhvert uautoriseret værktøj’s bevægelse
udløser en akustisk alarm i systemet, og det giver reel
fred i sindet.
HOVEDMENU

Tag kontrollen med Stanley Guard™.

AKTIVERET TILSTAND
RAPPORTER
SYSTEMET ER SLUKKET
VEDLIGEHOLDELSE

Du har på ethvert tidspunkt fuld synlighed og kontrol
over, hvem der har hvad, og ved afslutningen af 
arbejdsdagen, kan du nemt spore alt.

Skræddersyet til din
arbejdsstyrke...

BYGGET TIL BRUG PÅ
BYGGEPLADSEN...

• Registrerer op til 30 brugere på en gang

• Robust

styreenhed med udløserbeslag

• Vælg mellem en række sprog til individuelle
brugere

• Sabotage-sikret

system - med alarm

• Definér en brugers handlinger og opnå
maksimal kontrol

• Batteridrevet

- inklusiv genopladeligt batteri
med 60 timers løbetid

• Hurtigt og nemt at bruge med minimal træning

• Præcise

“Øjebliks-statusrapporter”

SABOTAGE
MÆRKNING...
• Registerer og sporer op til 50 stykker værktøj
eller genstande på en gang
• Robust og kompakt designet kort med stålkerne
sikrer maksimal sikkerhed
• Uautoriseret fjernelse af spændebånd udløser
en alarm

