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Uw complementaire manier van communiceren

EFFICIENT en SNEL
TERUGVERDIEND !
enkele van onze
OPLOSSINGEN
Hier staan een aantal voorbeelden van
basisoplo ssingen voor intern transport in
ziekenhuize n en laboratoria. De ze
kunnen allemaal uit gevoerd worden in
verschillende diameters, met keuze uit
diverse types statio ns, met of zonder
vergrendeling. De verzendingen kunnen
o p ge vo lg d w ord e n ( mo nit o ring ,
statistie k en tracering met RFID), zelfs
van op afstand via internet (teletracering en tele-maintenance). Door
een juiste uit voering van het luchtcircuit
wordt vermeden dat er luchtuitwisseling
plaatsvindt tussen de verschillende
verbonden lo catie s (hygiëne).

SNEL
met onze
EENVOUDIGE SYSTEMEN
Evac is een eenvoudig eenrichtingss y st eem . H et com b inee rt g rote
betrouwbaarheid met hoge snelheid en
kan gebruikt worden met kokers of met
sealbags.
Papyrus is een tweerichtingssysteem.
Het laat op een snelle en eenvoudige
manier verzendingen toe tussen twee
locaties, in beide richtingen.
MultiSit e is de verzamelnaam voor een
aantal toepassingen met drie tot vie r
stations. De werking van deze installatie s
en de mogelijkheden kunnen volledig
aan uw wensen aangepast worden.

FLEXIBEL
met onze
UITGEBREIDE SYSTEMEN
MultiNavette biedt de mogelijkheid om
een hoofdstat ion met meerdere
n e v e ns t a t io ns t e v e r b i nd e n .
Verzendingen zijn mogelijk tussen het
hoofdstation en de nevenstations,
maar niet tussen de nevenstations
onderling.

Mult iPoint en Mult iCom zijn onze
toepassingen voor totale interne
communicatie . Deze systemen bie den
talrijke configuratiemogelijkhe den.
Geprogrammeerde gebruiksuren en
g e b ruike rs , o p vo lg ing v a n d e
verze nd inge n en sig na lis atie op
afstand zijn maar enkele van de
mogelijkheden. Mult iCom systemen
kunnen bovendien opgedeeld worden
in verschillende subsystemen die met
transfert-units met elkaar verbonden
worden.

UW OPLOSSING!
met onze
MAATOPLOSSINGEN
C.P. Bourg is ontwerper-fabrikant en
biedt de mogelijkheid om systemen
aan te passen of te ontwerpen die
volledig aan uw eisen voldoen:
- gebruikers- en kokeridentificatie
- ex tra of bijkomende functies
- integratie in bestaand en speciaal
meubilair
- interfacing met andere apparatuur
- hardw are- en software integratie
- database verbindingen
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