KLAWIATURY I URZĄDZENIA WSKAZUJĄCE DO PRACY W WARUNKACH STERYLNYCH
indukey.com

INDUKEY ® – WYSOKIEJ KLASY KLAWIATURY DO STOSOWANIA W ŚRODOWISKACH STERYLNYCH

WPROWADZANIE DANYCH W OBSZARACH WYSOKIEJ HIGIENY
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W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH ZACHOWANIA
STERYLNOŚCI SZCZEGÓLNIE WAŻNYM
ELEMENTEM SĄ KLAWIATURY. UŻYWANE SĄ
PRZEZ WIELU LUDZI, A MAJĄ LICZNE, TRUDNE
DO WYCZYSZCZENIA ZAKAMARKI.

ROZWIĄZANIEM PROBLEMU SĄ PRODUKTY FIRMY INDUKEY®.
CAŁĄ RODZINĘ KLAWIATUR I URZĄDZEŃ WSKAZUJĄCYCH
ZAPROJEKTOWANO SPECJALNIE DO PRACY W WARUNKACH
STERYLNYCH. FIRMA INDUKEY® W SWOJEJ OFERCIE POSIADA
PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W APLIKACJACH,
GDZIE HIGIENA MA BARDZO WYSOKI PRIORYTET.

Browary

Są idealnym podłożem sprzyjającym
rozwojowi bakterii i grzybów.
Czyszczenie i dezynfekcja typowych
klawiatur są nieskuteczne
albo niemożliwe. Stosowane środki
zaradcze typu folie ochronne
czy praca w rękawiczkach działają
na krótką metę.

Mleczarnie

Szpitale

Przemysł spożywczy

Laboratoria
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przemysł chemiczny
i farmaceutyczny
przemysł spożywczy
przemysł medyczny
szpitale i laboratoria
domy opieki
SPA
baseny
automaty 			
samoobsługowe

Jeśli chcesz wyeliminować problem roznoszenia zarazków podczas
pracy z komputerem, zaproponujemy gotowe rozwiązania
lub dedykowane produkty zaprojektowane i stworzone z myślą
o Twojej firmie. Od ponad 15 lat firma InduKey® jest czołowym
dostawcą profesjonalnych rozwiązań służących do wprowadzania
danych i sterowania komputerem.
W dalszej części prezentujemy przegląd rozwiązań do aplikacji
wymagających zachowania sterylnych warunków pracy.

KATALOG FIRMY INDUKEY® MOŻNA ZAMÓWIĆ, WYSYŁAJĄC E-MAIL NA ADRES: INFO@PL.OEM.SE

KLAWIATURY SMART CLINICAL

CLEAN DESK – KLAWIATURA BIUROWA DO CZYSZCZENIA – NOWOŚĆ!

INDU MOUSE

Klawiatury dostosowane
do indywidualnych potrzeb.
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urządzenia wodoodporne

n

możliwość pracy w rękawiczkach

n

możliwość czyszczenia

n

możliwość dezynfekcji

Silikonowa wodoodporna myszka
z interfejsem USB lub PS/2. Urządzenie jest

NOWOŚĆ
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WYGODNE KLAWIATURY W TRZECH WERSJACH
Nową linię klawiatur Smart Clinical Board stworzono
z myślą o zastosowaniu w przemyśle spożywczym
i w szpitalach. Ich podstawowe cechy to:
wodoodporność, kompaktowe rozmiary

odpowiednio wyprofilowane, co zapewnia

wygodna w pracy
cicha
wodoodporna

wygodniejszą pracę. Niewielka waga
tego modelu to zaleta podczas
przenoszenia urządzenia.

i podłączenia do komputera przez USB. Klawiatury
te zapewniają wysoki komfort pracy, porównywalny
z pracą ze zwykłymi klawiaturami. Rodzina ta składa
się z trzech wersji: klawiatury kompaktowej,
z blokiem numerycznym oraz z touchpadem.

KLAWIATURA BIUROWA ŁATWA DO CZYSZCZENIA

NOWOŚĆ! Scroll lock
w postaci trzech klawiszy

Standardowe klawiatury mają jedną wadę –
trudno je czyścić i nie nadają się do dezynfekcji.
Klawiatury Clean Desk można łatwo wyczyścić.

ułatwia przewijanie tekstu.

stopień ochrony IP68
łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji
n funkcja przewijania tekstu
n
n

NAZWA PRODUKTU

NUMER KAT.

TKG-086-IP68-WHITE-USB-DE
TKG-086-IP68-WHITE-USB-US
TKG-086-TOUCH-IP68-WHITE-USB-DE
TKG-106-TOUCH-IP68-WHITE-USB-US
TKG-106-IP68-WHITE-USB-DE
TKG-106-IP68-WHITE-USB-US

KG20230
KG20231
KG20232
KG20233
KG19268
KG19269

Wszystkie klawiatury silikonowe możemy wykonać w różnych kolorach.

NAZWA PRODUKTU

NUMER KAT.

TKL-105-KGEH-GREY-USB-DE-CLEANDESKBYGETT

KL20232

Podobnie jak klawiatury biurowe nowy
produkt firmy InduKey® ma klawisze
numeryczne i funkcyjne.

NAZWA PRODUKTU

NUMER KAT.

TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-GREY-OPT-PS/2
TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-GREY-LASER-USB

KH17205
KH18218

KLAWIATURA VITRO

KLAWIATURA MEMBRANOWA INDU MEDICAL

ŚĆ

NOWO

SZKLANE KLAWIATURY TO STYLOWA OPCJA
W MIEJSCACH, GDZIE KONIECZNE JEST
ZACHOWANIE HIGIENY I CZYSTOŚCI.

KLAWIATURA
SILIKONOWA BASIC ONE
IDEALNA KLAWIATURA WODOODPORNA
DO NIEWIELKICH POWIERZCHNI PRACY
n
n
n

kompaktowe wymiary
możliwość dezynfekcji powierzchni
czyszczenie większością środków
dezynfekujących i czyszczących

Vitro to szklana klawiatura,
którą można obsługiwać również
w rękawiczkach. Dźwięk informuje
o wciśnięciu przycisku.
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stylowe wzornictwo

n

ustawiany sygnał akustyczny
bezprzewodowa 		
(plug&play)

n

NAZWA PRODUKTU

NUMER KAT.

TKR-103-TOUCH-IP64-USB-DE KR20201

NAZWA PRODUKTU

NUMER KAT.

TKG-084-IP68-GREY-USB-DE
TKG-084-IP68-GREY-USB-US

KG18220
KG19222

n

Możliwość korzystania z klawiatury Vitro
bezprzewodowo – może być zasilana
z akumulatora, baterii lub podłączona
do komputera poprzez kabel USB.

antybakteryjna powłoka
zintegrowany touchpad
możliwość dodania
własnego logo

MEMBRANOWE KLAWIATURY Z TOUCHPADEM I ANTYBAKTERYJNĄ POWŁOKĄ
Klawiatury są obecne na rynku
od ponad 10 lat. Pierwsza
generacja z antybakteryjną
powłoką jest nadal używana.
Aktualnie prezentujemy trzecią
generację, która została
przeprojektowana i wyposażona
w nowy interfejs użytkownika.

Jego klarowny i czytelny wygląd zapewnia
funkcjonalność i prostotę użytkowania. Największą
zaletą klawiatur membranowych jest płaska, łatwa
do czyszczenia powierzchnia.
NAZWA PRODUKTU

NUMER KAT.

TKS-088C-TOUCH-AM-KGEH-PS/2-DE
TKS-088C-TOUCH-AM-KGEH-PS/2-US
TKS-088C-TOUCH-AM-KGEH-USB-DE
TKS-088C-TOUCH-AM-KGEH-USB-US

KS18254
KS18255
KS18256
KS18257

Na specjalne życzenie możliwość
dodania logo firmy zamawiającej.

KLAWIATURY SILIKONOWE INDU PROOF

KLAWIATURY SILIKONOWE INDU PROOF

advanced
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stopień ochrony IP68
możliwość pisania
w rękawiczkach
łatwa do mycia i dezynfekcji

KLAWIATURY SILIKONOWE

med

INDU PROOF

3

KIEDY POTRZEBNA JEST KOMPAKTOWA, ŁATWA
DO WYCZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI KLAWIATURA,
INDUPROOF MED JEST NAJLEPSZYM WYBOREM.

Silikonowa powierzchnia tej klawiatury zawiera
specjalny środek, który powstrzymuje rozwój zarazków.
Trwałe pokrycie dodatkowo chroni klawiaturę.

Niemiecki producent GE (GeneralElectric)
korzystał z klawiatury InduKey®,
prezentując wodoodporny komputer
podczas wystawy Embedded World
w Norymberdze

KOMPAKTOWA, CZYSTA –
ZE ZINTEGROWANYM URZĄDZENIEM
WSKAZUJĄCYM
n

kompaktowe wymiary

n

można używać większości środków

n

również wersje podświetlane

dezynfekujących i czyszczących

Z PEWNOŚCIĄ PISANIE POD WODĄ NIE JEST KONIECZNE W PRACY –
ALE JEST MOŻLIWE, JEŚLI SOBIE TEGO ŻYCZYSZ…
Najważniejszą cechą tych modeli jest możliwość
mycia i dezynfekcji. Są one całkowicie wodoszczelne.
Okrągłe, płaskie klawisze umożliwiają czyszczenie
i jednocześnie uniemożliwiają bakteriom
NAZWA PRODUKTU (MOUSE BUTTON)

NUMER KAT.

TKG-104-MB-IP68-GREY-PS/2-DE		
TKG-104-MB-IP68-GREY-PS/2-US		
TKG-104-MB-IP68-GREY-USB-DE		
TKG-104-MB-IP68-GREY-USB-US		

KG17225
KG17226
KG17203
KG17204

NAZWA PRODUKTU

oraz zarazkom przyleganie. Dodatkowo klawiaturę
podczas tego procesu można wyłączyć specjalnym
przyciskiem, aby uniknąć przypadkowego
wprowadzania danych.
NAZWA PRODUKTU (TOUCHPAD)
TKG-104-TOUCH-IP68-GREY-PS/2-DE
TKG-104-TOUCH-IP68-GREY-PS/2-US
TKG-104-TOUCH-IP68-GREY-USB-DE
TKG-104-TOUCH-IP68-GREY-USB-US

NUMER KAT.
KG17223
KG17224
KG17201
KG17202

TKG-105-MED-IP68-GREY-PS/2-DE
TKG-105-MED-IP68-GREY-PS/2-US
TKG-105-MED-IP68-GREY-USB-DE
TKG-105-MED-IP68-GREY-USB-US

NAZWA PRODUKTU
TKG-105-MED-IP68-BLACK-PS/2-DE
TKG-105-MED-IP68-BLACK-PS/2-US
TKG-105-MED-IP68-BLACK-USB-DE
TKG-105-MED-IP68-BLACK-USB-US

NUMER KAT.
KG14010
KG14011
KG14012
KG14013

NAZWA PRODUKTU

NUMER KAT.
KG15001
KG15002
KG15003
KG15004
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stopień ochrony IP68
trwałe pokrycie
łatwa do mycia i dezynfekcji

TKG-086-MB-IP68-GREY-PS/2-US
TKG-086-MB-IP68-GREY-USB-US
TKG-086-MB-IP68-BLACK-PS/2-US
TKG-086-MB-IP68-BLACK-USB-US
TKG-086-MB-IP68-BACKL-PS/2-US
TKG-086-MB-IP68-BACKL-USB-US

NUMER KAT.
KG13001
KG13003
KG13005
KG13007
KG13009
KG13011

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA DOTYKOWE

KLAWIATURY
POJEMNOŚCIOWE
Takie rozwiązania dotykowe jak
pojemnościowe klawiatury ze szklaną
powierzchnią produkowane są na
życzenie klienta. Poza zwyczajnymi
klawiszami, realizujemy również różne
inne aplikacje, m.in.:
n suwaki do głośników
n pokrętła do kontroli temperatury

Ekrany dotykowe mają wiele zalet przydatnych
w aplikacjach sterylnych. Są łatwe do wyczyszczenia.
Ich obsługa jest intuicyjna, a dzięki telefonom
dotykowym coraz bardziej popularna. Wiele aplikacji
wymaga zastosowania ekranów dotykowych jako
osobnych urządzeń lub zintegrowanych w systemie.
TO JEST MIEJSCE DLA NAS – WY OKREŚLACIE
CEL I WYMAGANIA – MY SUGERUJEMY
TECHNOLOGIĘ I MATERIAŁ.

JAKIE SĄ WASZE WYMAGANIA?

Cokolwiek przyjdzie Wam do głowy – wspólnie
z naszymi specjalistami znajdziemy odpowiednią
technologię i odpowiedni pomysł do zastosowania
w naszych urządzeniach. InduKey® jest wiodącą
niemiecką marką w medycznych i przemysłowych
urządzeniach wprowadzania danych.
Należy do GETT Gerätetechnik GmbH. Od 1996
roku firma ma swoją siedzibę w Treuen (Saksonia).
Zatrudnia 150 pracowników i realizuje zamówienia
na małą i średnią skalę, ale posiada również
możliwości realizacji dużych zamówień.
Zespół specjalistów R&D to doświadczeni fachowcy
działający na przedpolu technologicznym. Zawsze
są gotowi do przedstawienia najnowszych osiągnięć
z technologii ogólnie dostępnych.

Systemy wprowadzania danych w obszarach
o podwyższonych wymaganiach higienicznych
zaczynają się od panelu kontrolnego, a kończą
na kompleksowym rozwiązaniu funkcjonalnego
systemu wejść/wyjść. GETT rozwija i tworzy
innowacyjne produkty i rozwiązania światowej
marki InduKey®. Dzięki temu zapewnia produkty
odpowiednie do realizacji niemal wszystkich
projektów.
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pojemnościowe klawiatury
ekrany dotykowe
klawiatury membranowe
klawiatury metalowe
klawiatury silikonowe
klawiatury standardowe
panele dotykowe
klawiatury do stref Ex
klawiatury pojemnościowe
klawiatury podświetlane

Fotos: GETT Marketing, fotolia.de
Biuro główne Treuen

Hala montażowa InduKey

indukey.com

Centrum techniczne Indukey – wszystkie systemy wprowadzania danych są sprawdzane i testowane w specjalnie do tego celu
stworzonym pomieszczeniu testowym.

InduKey®
• wiodąca marka niemiecka profesjonalnych
systemów wprowadzania danych
• należy do GETT Gerätetechnik GmbH
• od 1996 roku ma siedzibę w Treuen (Saksonia)
• zatrudnia 150 osób
• specjalizuje się w przyjmowaniu indywidualnych
zamówień klientów i tworzeniu produktów na małą
i średnią skalę

OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121A, 02-234 Warszawa
Tel.: +48 (22) 863 27 22
Faks: +48 (22) 863 27 24
E-mail: info@pl.oem.se
www.oemautomatic.pl

KW21207

