
 

                                                                                                                  
 

 

 
Επισκόπηση των Ενδεικτών Κλίσης 
Οι ενδείκτες κλίσης της SpotSee εντοπίζουν την μη αποδεκτή κλίση σε προϊόντα που πρέπει να παραμένουν όρθια. Όταν 
χρησιμοποιούνται αυτοί οι ενδείκτες, το προϊόν δεν μπορεί να ανατραπεί χωρίς αδιαμφισβήτητες ενδείξεις κακής 
μεταχείρισης. 

 

TiltWatch® XTR 

Το TiltWatch XTR είναι αυτοκόλλητος ενδείκτης κλίσης 
μιάς χρήσης που χρησιμοποιείται για την 
παρακολούθηση προϊόντων που πρέπει να παραμένουν 
όρθια. Όταν προσκολλάται σε μία συσκευασία, το 
TiltWatch XTR γίνεται κόκκινο εαν η συσκευασία γείρει 
περισσότερο από 80°. Ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι ο ενδείκτης 
δεν επηρεάζεται από κινήσεις λόγω κανονικών 
συνθηκών χειρισμού, ή τυχαίων κραδασμών. 

 

 

 
Πλεονεκτήματα 

• Μειώνει τον κακό χειρισμό κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση 

• Παρέχει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις κακομεταχείρισης 

• Ειδοποιεί τον παραλήπτη να ελέγξει το περιεχόμενο πριν από την αποδοχή  

• Ενισχύει την υπευθυνότητα για κάθε χειρισμό προϊόντων 

• Επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της συσκευασίας 

• Βοηθά στον εντοπισμό προβληματικών σημείων στην εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι την μεταφορά και 
την αποθήκευση 

• Βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος σε όλα τα στάδια διακίνησης.

SpotSee™ Ενδείκτες κλίσης 

 
Όταν αποστέλλετε εξοπλισμό δικτύων ή ηλεκτρονικά, γυαλί και καθρέπτες, 
ή άλλον εξοπλισμό ευαίσθητο στην κλίση, χρειάζεστε κάτι περισσότερο από 
μια ετικέτα που δείχνει το επάνω μέρος: "This End Up". 



 
 

Τύπος αισθητήρα Χαλύβδινος δίσκος, μη μαγνητικός  

 
Σειριακός γραμμωτός κώδικας Ναι  

Γωνία ενεργοποίησης Πάνω από 80°  

 

  
Εύρος ανίχνευσης Μονή διάσταση 

Ανοχή ±5° στους 20°C / 68°F, 1  ATM 

 

 

Όρια λειτουργίας , 
θερμοκρασία  και υγρασία 

-40°C έως 60°C / -40°F έως 140°F 
5-99% RH, χωρίς συμπύκνωση

  

Κόλλα Ακρυλική, υψηλής πρόσφυσης, 2 mm 

Αποθήκευση κόλλας 2 έτη 

Σύνθεση Άκαμπτο περίβλημα πολυστυρενίου με 
αισθητήρα μη μαγνητικού χάλυβα 

 

 
  

 

 

Διαστάσεις 2.92in x 2.37in x 0.21in / 
 

 

74.27mm x 60.31mm x 5.29mm 

Βάρος ~14.17g 

Τοποθέτηση Ευαίσθητη σε πίεση κόλλα ή τρύπες 
για βίδες, καρφιά ή συνδετήρες 

  

 

 

 
 

Περιγραφή Προϊόντος Κωδικός 

TiltWatch XTR* 24101 

TiltWatch XTR Ετικέτες (200 Ετικέτες/ρολό) 26102 

TiltWatch XTR Ετικέτες (500 Ετικέτες/ρολό) 26103 

TiltWatch XTR Πολύγλωσσες ετικέτες:: Αγγλικά, 
Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά (200 Ετικέτες/ρολό) 

 

 
*ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 100 

26119  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1935! 
 

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. 
 Δ. Μουτσοπούλου 103, Τ.Κ. 185 41, Καμίνια, Τηλ.: 210 4208700-7, Φαξ: 210 4209517 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Ι  ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  Ι  ΚΟΡΩΠΙ  Ι  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Ι  ΛΑΡΙΣΑ  Ι  ΠΑΤΡΑ  Ι  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
info@vamvacas.gr  I  www.vamvacas.gr 

Μέθοδος ενεργοποίησης Αφαίρεση αυτοκόλλητου καλύμματος
  

Προδιαγραφές του TiltWatch XTR 

Δυνατότητα για δικό σας λογότυπο.  
Ισχύει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας Προσαρμογή 

26120 
TiltWatch XTR Πολύγλωσσες ετικέτες:: Αγγλικά, 
Ιαπωνικά, Κορεάτικα,Κινέζικα (200 Ετικέτες/ρολό) 

Οδηγός Επιλογής Προϊόντων TiltWatch XTR
  

SpotSee Αυτοκόλλητοι Ενδείκτες κλίσης 
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