Traka DockSafe
Inteligentny system zabezpieczający przed odjazdem naczepy...

...z użyciem Traka iLock i Castell Salvo Susie
System efektywny i łatwy w użyciu:
•

iFob pozwala na użycie blokady Salvo Susie tylko autoryzowanym użytkownikom

•

Naczepa jest zabezpieczona poprzez blokadę hamulca, uniemożliwiając jej odjazd

•

Klucz z blokady Susie aktywuje panel sterujący drzwiami załadunkowymi

•

W czasie kiedy drzwi załadunkowe są otwarte, klucz jest zabezpieczony przed pobraniem

•

Klucz może zostać ponownie pobrany, dopiero po zamknięciu drzwi

•

Następnie blokada Susie może być ściągnięta z hamulców

•

Cała operacja jest monitorowana dzięki iFobowi

System może być obsługiwany jedynie przez autoryzowanych kierowców. Poszczególne etapy operacji,
wraz z danymi kierowcy, datą i czasem aktywacji/dezaktywacji blokady są zapisywane do systemu
Wszystko to jest możliwe dzięki przypisanemu do kierowcy unikalnemu chipowi
zainstalowanemu w iFobie.

traka.pl

Inteligentny system kontroli
Rozwiązanie Traka DockSafe jest prostym systemem
zapobiegającym przedwczesnemu opuszczeniu rampy
załadunkowej przez naczepę.
Zaprojektowanemu tak, aby
chronić kierowcę oraz pracowników i uniemożliwić odjazd
naczepy przez zakończeniem
załadunku.
Kiedy naczepa zostaje zaparkowana przed rampą
załadunkową a potem
odłączona, istnieje podwyższone
ryzyko, że zostanie zabrana,
zanim zakończy się proces
załadunku. Konsekwencjami tego zdarzenia często
są poważne obrażenia pracowników oraz straty materialne.
Traka DockSafe nie pozwala na
przedwczesne zabranie naczepy
przez kierowców a powiązanie
systemu z mechanizmem
kontrolującym drzwi, zapewnia
bezpieczne środowisko pracy, aż
do czasu zakończenia operacji
załadunku i rozładunku.
Jak to działa?
Kierowca pozostawia pojazd przed określoną rampą
załadunkową, a poprzez użycie
iFoba, uwalnia blokadę Susie
(zdjęcie) ze skrzynki umiejscowionej na ścianie przy drzwiach.

Blokada Susie może być zainstalowana do naczepy tylko po
odłączeniu przewodu hamulcowego, co zapobiega zwolnieniu hamulców i przesunięciu
przyczepy. Zainstalowanie
blokady Susie uwalnia specjalny
klucz, umożliwiający potem
obsługę drzwi załadunkowych.
Poprzez włożenie klucza do
gniazda, wysyłany jest sygnał do
obsługi magazynu, o możliwości
bezpiecznego użycia drzwi
załadunkowych.

podłączenie hamulca.
iFob zapisuje wszystkie wykonane czynności,
umożliwiając uzyskanie informacji dotyczących kierowców,
daty i czasu użycia systemu.
System eliminuje czynnik błędu
ludzkiego oraz podwyższa
bezpieczeństwo pracy.
Jakie są zalety?
• Wyeliminowanie odjazdu przed
zakończeniem załadunku
• Pełny audyt operacji - dane
kierowców i dokonywane
czynności zapisywane są w bazie
oraz dostępne do wglądu
• Zwiększone bezpieczeństwo
• Usprawnione czynności
załadunku i rozładunku

Klucz pozostaje zablokowany
do czasu, aż drzwi zostaną
zamknięte, co zapobiega
możliwości podłączenia przyczepy przez kierowcę i odjazdu. Dopiero, kiedy operacja
załadunku/rozładunku zostanie
zakończona, a drzwi zamknięte,
klucz może być pobrany, a
następnie użyty do zwolnienia blokady Susie z naczepy,
pozwalając na ponowne
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• Zminimalizowanie błędów
spowodowanych czynnikiem
ludzkim
• Możliwość tworzenia raportów
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