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En uygun kullanıcı konforu ve hasta bakımı için monitörlerin ve tıbbi cihazların konumlandırma kolaylığı esastır. 
En iyi global sağlık ekipmanı üreticilerinin uzun süredir ortağı olan Southco, sağlık hizmetleri sektöründe 
konumlandırma teknolojisinde öncülük ediyor.

 Kullanıcı arayüzlerine kolay erişimin sağlanması

 Hassas konumlandırılmış aydınlatmaya izin verme

 Mekanik kilit olmadan sıkıca tutulmasını ve kolayca yeniden konumlandırılmasını sağlayan ekipman

 Ağır kapakların ve kapakların minimum çabayla kaldırılmasına izin verir

 Bakım veya ayarlama yapmadan güvenilirlik sağlama

Southco Konumlandırma Teknolojisi
sağlık sektörünün kullanıcı dostu hareket için seçimi



Eksiksiz çözüm seçeneklerimizi görüntülemek için lütfen www.onurfix.com.tr adresini ziyaret edin

Southco’nun konumlandırma teknolojisindeki mühendislik uzmanlığı, sağlık ekipmanlarının 
işlevselliğini, hassasiyetini ve kullanıcı deneyimini geliştirir. En temel sürtünmeli menteşelerden, 
son derece gelişmiş konum kontrol cihazlarına kadar, Southco’nun güvenilir çözümleri ürününüzün 
ömrü boyunca uzun süreli performans sağlar. 

 Klavyelerin, ekranların, koltuk başlıklarının ve aydınlatmanın düzgün ve güvenli konumlandırılması 
için sabit tork menteşeleri  

 Ağır ekipmanı zahmetsizce kaldırmak için denge mekanizmaları

 Taşınabilir cihazlarda kapakların kontrollü hareketi için menteşeler

 Kolay ekran ayarı ve paylaşılan ekran görünümleri için eğme ve döndürme mekanizmaları

 Monitörlerin kolay 'sürüklenmeden' konumlandırılması için kollar

Pozisyon Kontrol Menteşeleri ve Montaj Kolları
  - ekipmanın kontrollü hareketi ve konumlandırılması



Southco’nun özel tasarlanmış pozisyon kontrol çözümleri tıbbi ekipmanınıza rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. 
Bir menteşeyi mevcut gereksinimlere entegre etmekten komple bir çözümü özel olarak uyarlamaya kadar, küresel 
mühendislik ekibimiz endüstriyel tasarım, kullanım kolaylığı, hareket derecesi ve titreşim direnci gereksinimlerini 
kolaylıkla karşılayabilir.

 Taşınabilir bilgisayar ekranları için, belirli ambalaj ve güç gereksinimlerine uyacak şekilde 
konumlandırma menteşeleri 
Ekipmandan çıkarılabilen ve başka bir yere monte edilebilen monitör kolları 
Ekranların nakliye için düz katlanmasına izin verirken, kullanım sırasında dokunmatik ekran 
kuvvetlerine karşı güvenli bir şekilde tutunabilecek konumlandırma cihazları

  

 
Sınırsız konumlandırma seçeneği sunan çok eksenli monitör kolları

Özel Tasarlanmış Çözümler
- benzersiz esneklik



Sağlık ekipmanı için  
akıllı erişim kontrolü

Emniyet & Güvenlik



info@onurfix.com.tr adresinden ÜCRETSİZ Southco El Kitabınızı sipariş 
edin ve erişim donanım çözümleri için endüstrinin en kapsamlı 
kaynağına erişin.

 
 

  KONTROL ET KİLİTLE  GÜVENCEYE AL

 KONUMLANDIR ERİŞİM SAĞLA BAĞLA  GÜVENLİĞE AL AÇ

Kanıtlanmış sağlık çözümleri tedarikçisi

Elektronik ve mekanik erişim çözümleri

Southco sağlık hizmetlerine erişim donanım çözümleri, fiziksel ürün gücünü kurulum kolaylığı ve kullanıcı dostu 
çalışma ile birleştirir. Bu ürünler ve sistemler, diğer üreticilerin sağladığı donanıma göre daha fazla 
güvenlik, güvenilirlik ve daha düşük toplam sahiplik maliyeti sağlar. Bir sistem uzmanı olarak, güvenlik, 
hassasiyet ve hijyen için sağlık endüstrisi standartlarını karşılayan eksiksiz bir ürün yelpazesi sunuyoruz.



Southco’nun erişim sistemleri (basit mekanik kilitlemeden sofistike elektronik erişime kadar), sağlık sektörünün, 
HIPAA ve veri koruma konusundaki AB direkti�eri gibi endüstri düzenlemeleri tarafından yönlendirilen; artan 
emniyet ve hasta güvenliği için katı önlemlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

 Yetkili kullanıcılar için basitleştirilmiş kontrollü erişim

 Hasta kayıtlarına, ilaçlara ve ekipmana sınırlı erişim

 Kontrollü madde ve malzemelerin güvenli depolanması

 Mevzuata uygunluk için uzaktan izleme ve denetim izi kontrolü

Southco Erişim Donanım Çözümleri
Sağlık sektörünün güvenlik ve emniyet için seçimi
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Southco, tıbbi ekipmanlara erişimi,  hastane ve doktor ofislerindeki kayıtları kısıtlamak için çok çeşitli mekanik 
kilitleme ve tutucu çözümleri sunmaktadır. Temel çeyrek turlu kilitlerden gelişmiş sıkıştırma ve bas-kapa tutuculara 
kadar çözümlerimiz bilgileri, ilaçları ve malzemeleri korur.

 Sağlam ve saldırılara karşı dayanıklı kilitler

 “Aynı anahtarlı” veya “farklı anahtarlı” kilitleme seçeneklerine sahip esnek Anahtar Seçim sistemleri

 Kapı kapandığında otomatik olarak kilitlenen bas-kapat tutucular

 Birden fazla gözetleme noktasında güvenlik için sıkıştırma tutucuları ve çok noktalı sistemler

 Dayanıklılık ve korozyon direnci için paslanmaz çelik ürünler

En basit şekilde güvenlik
Mekanik Erişim Çözümleri
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Southco, dolaplar veya el arabalarından;  kontrollü maddelere, hasta kayıtları, hassas ekipman ve malzemelere 
erişimi kısıtlamak ve izlemek için ağa bağlı çözümlere kadar verimli ve güvenilir elektronik kilitleme ve 
tutucu çözümleri sunar.

 Tuş takımları, elektronik anahtarlar ve RF tabanlı temassız kart okuyucular, fiziksel anahtar 
yönetimini ortadan kaldırır 

 Sistemler uzaktan izleme, elektronik imza ve denetim yolları için mevcut ağlarla çalışır
 

 
Akıllı kilitler, otomatik yeniden kilitleme ve zaman gecikmeli gibi benzersiz kilitleme 
gereksinimleri için programlanabilir

 

 
Gizli elektronik tutucular temiz yüzeyler sağlar

 
Verimli, akıllı elektromekanik kilitler, minimum elektrik gücü gereksinimi ile daha yüksek 
mekanik yükleri karşılar

 

Güvenlik yeniden tanımlandı
Elektronik Erişim Çözümleri
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Tasarlanmış erişim çözümlerinde kanıtlanmış küresel lider
60 yıllık mühendislik erişim donanımı ve bağlantı deneyimi  avantajımız , geniş kapsamlı mevcut çözümlerimizi 
mümkün kılan birikimli uygulama, bilgi ve mühendislik uzmanlığımızdan kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, küresel 
üretim kaynaklarımız nerede tasarlansın, birleştirilsin veya satılsın fark etmeksizin dünya çapında OEM'lere ve 
CEM'lere yarar sağlar. Southco esneklik ve hızlı yanıt sunar:

n   Programınıza mühendislik yardımı. Üç önemli bölgedeki 
Southco mühendislik kaynakları - Kuzey Amerika, Avrupa 
ve Asya-Pasifik - dünya çapında 150'den fazla tasarım ve 
satış mühendisine kolay erişim sağlar.

 

n   Sizin yararınıza kapsamlı yetenekler. Dünyanın dört bir 
yanındaki Southco Mükemmellik Merkezleri, şirket içi 
kaynakları - damgalama, kalıp döküm, soğuk dövme, rulo 
şekillendirme, tornalama, enjeksiyon kalıplama ve 
montaj - ham stoku parlak çözümlere dönüştürüyor.

 
 

 

n   Zaman çizelgenizde hızlı geri dönüş. Stratejik olarak 
konumlandırılmış 14 Southco üretim, montaj ve stoklama 
tesisi - 4 kıtadaki 8 ülkede - teslim sürelerini kısaltır, nakliye 
maliyetlerini düşürür ve planlamayı iyileştirir.

 

n   İhtiyacınız olan kişisel yardım. Coğrafi konumdan bağımsız 
olarak, deneyimli Southco personelinin 7/24 ulaşılabilirliği, 
ihtiyacınız olan zamanında gerekli desteği verir.

Erişim donanımı ihtiyacınız ne olursa olsun, kimse daha 
fazlasını sunmaz. Tüm olasılıkları keşfetmek için bugün bir 
Southco temsilcisiyle görüşün.

MERKEZ 

Des Sanayi Sitesi 101 Sokak 
A2 Blok No:48 34776 
Yukarı Dudullu - İSTANBUL

Tel: +90 216 526 03 33 
Fax: +90 216 526 30 00

KARAKÖY (ŞUBE)

 

Tersane Cad. Zincirli Han 
Sokak No:7 
Karaköy - İSTANBUL

·

Tel:

 

+90 212 252 90 83
Fax:

 

+90 212 244 52 81

iZMİR (MAĞAZA - DEPO) 

Karacaoğlan Mah. 6157/1 
Sokak No:17/3 
Bornova - İZMİR

·

Tel: +90 232 472 29 85 / 86

 

Fax: +90 232 472 29 87


