
ALIBOX a világon egyedülálló, forradalmi megoldás az érzékeny 
hematológiai, mikrobiológiai és gyógyszerészeti minták tanúsí-
tott szállításához. 

A hűtőtáska méretű készülék egyidejűleg 6 különböző szenzor 
mérési eredményeit rögzíti és felhőn keresztül folyamatosan to-
vábbítja az Ön részére. Az intelligens vezérlésnek köszönhetően 
a folyamat minden pillanatában ellenőrizheti, milyen körülmé-
nyek között, mely útvonalon és kinek a felelőssége mellett jut 
el kényes küldeménye a célállomásig. Az elektromechanikus zár 
biztosítja, hogy csakis az arra feljogosított, NFC kártyával hite-
lesített személyek férhessenek hozzá az ALIBOX tartalmához. 
Úgy a tevékenységek, mint a szenzoradatok egyaránt időbélyeg-
zővel ellátott naplózásra kerülnek. Kétség esetén a digitálisan 
aláírt adatbázisból bármikor nyomon követheti a kényes külde-
ményét érintő eseményeket.

Az ALIBOX opcionális vonalkód és RFID olvasójának segítségé-
vel mostantól elektronikusan rögzítheti a mintakódokat az adat-
naplóban, mely nagy mértékben megkönnyíti az adminisztráci-
ót, így értékes időt takaríthat meg. Szintén hatékonyságnövelő 
a készülék intelligens öndiagnosztikai funkciója, mely előre lát-
ható probléma, vagy tervezett karbantartás esetén figyelmeztet, 
így a modulok cseréjével biztosítható a kiesésmentes üzemelés.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

• Aktív hőmérséklet-szabályozás
• Földrajzi helymeghatározás (GPS)
• Valós idejű szenzoradatok: belső hőmérséklet, páratartalom, 

sebesség, legnagyobb gyorsulás, billenés, GPS
• Készülék és felhő alapú, valós idejű monitorozás és adatrög-

zítés
• Felhasználói hitelesítés és felelősség azonosítása
• Független tanúsító hatóság által digitális aláírás és időbé-

lyegzés
• Vonalkód és integrált RFID olvasók a mintakódok szkennelé-

séhez (opcionális)
• CE minősítés

Farmakológiai és biológiai minták tanúsított 
szállítókészüléke

www.hyppolabor.hu

Árak:
1 db Alibox Standard szállítódoboz: 
980 000 Ft + ÁFA

3 db vagy több Alibox Standard szállítódoboz: 
882 000 Ft + ÁFA / készülék

5 db vagy több Alibox Standard szállítódoboz: 
816 000 Ft + ÁFA / készülék

Alibox alapfelszereltsége  (+ 4–8 ˚C közötti termosztálás):
1 év garancia
1 év felhőhasználati díj
1 db OkosFal
2 db Cold eutectic plate -16°C
1 db akkumulátor töltő
1 db autókábel
1 db autókábel vállszíj
5 db Smart Card (1 éves felhasználói jogosultsággal)
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