Global Kaynaklar – Yerel Odak Noktası

Bruker dünyada belli başlı bölgelerde teknik uzmanların var olduğu destek merkezleri ile tüm ürün
çeşidinin satışı, uygulamaları ve mühendislik desteği konularında son kullanıcının daima hizmetindedir.
Dünya üzerinde 90 bölgede 6.000 kişiden fazla çalışanı ile destek ekibimizin global kaynak olarak siz
son kullanıcıların Bruker cihazlarını güvenle kullanmasını sağlayacağından emin olabilirsiniz. Araştırma
ve geliştirme konusunda çalışan mütehassıs teknik elemanlar, uygulamalarda uzman profesyoneller ve
konularında çok iyi yetişmiş mühendisler ile Bruker cihazlarına yapmış olduğunuz yatırımın doğruluğu
yerel olarak kanıtlanmaktadır.

Uygulamalardaki Destek

Sistemler ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve sizlerin
istediği gerekliliklerin detaylı değerlendirilmesi
sonucuna uygun olarak yapılandırılır.

Standartlar & Uygunluk

Microsoft® platformunda üretim standardına
göre tasarlanmış olan yazılım, mevcut güvenlik
yönetimi yazılımınıza entegre edilebilir.

Eğitim

Kullanıcı eğitimi ve Kullanıcı Seviyesinde Bakım
bilgilendirmesi standart tedarik kapsamımızın bir
parçasıdır. Hedefimiz satın almış olduğunuz
cihazı en düşük maliyetle kullanmanızdır.

Düşük Maliyetli Bakım

Tüm sistemlerimiz ISO9001 uygunluğu olan
üretim tesislerimizde tasarlanır ve üretilir.
Bu sayede cihazlarımızın üstün ürün kalitesi ve
performansından emin olabilirsiniz.

Tüm cihazlarımızın tasarımı ‘uzun süreli bakım
gerektirmeyecek ve kullanım ömrü boyunca en
az maliyetle çalışabilir olacaktır’ anlayışına göre
yapılmıştır.
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Kimyasal, biyolojik, patlayıcı ve radyasyon tehdit lerinin olabildiğince yüksek hassasiyette tespiti,
tanımlanması ve miktarının belirlenmesi için üstün
performans ve yüksek güvenilirlik öncelikli aranılan
standarttır.

Bruker Daltonics is continually improving its products and reserves the right

Üstün Detektör Performansı

Kritik Altyapıların
Korunması
Patlayıcı Tehditlerinin Azaltılması – Bruker DE-tector™

Innovation with Integrity

Safety & Security
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Bruker Seçilmişse, Gelişmiş Teknoloji
Seçilmiş Demektir...
İnsanların yaralanmasına ve ölümüne sebep olan planlı
veya kaza sonucu tehdit oluşturan zehirli gazların,
patlayıcıların ve radyoaktif maddelerin verebileceği
zararı en aza indirebilmek için söz konusu tehdit
unsurlarının tespiti ve tanısı için geliştirilen teknolojiler
denildiğinde Bruker akla gelen lider kuruluştur.
Bruker söz konusu tehditlerin tespiti ve tanısı ile ilgili
olarak dünyada en geniş kapsamlı çözümleri sunmakta
ve bu tehditlerden insanları ve malı mülkü korumak
amacıyla bu tür teknolojileri en iyi şekilde nasıl
kullanılacağı konusunda yardımcı olmaktadır.
Tüm dünyada bilinen müşterilerin ve son kullanıcıların
insan sağlığını ve malı mülkü korumak için ihtiyaç
duyacakları teknolojiyi geliştirmek, üretmek ve
kullanıma sunmak Bruker firmasının temel ilkesidir.
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Hükümetler, ticari kuruluşlar ve çok uluslu şirketleri
içine alan ancak bunlarla sınırlı olmayan kullanıcılar
artan terörist tehditlerden gerek çalışanlarını ve
gerekse hizmet sağladıkları müşterilerini korumak
maksadıyla Bruker ürünlerini kullanmaktadır.
Özgün teknolojisi üzerinden tasarlanan, üretilen
ve dağıtımı yapılan tespit cihazlarının kullanıcıların
isteklerini karşılayacak teknik özelliklerde olması ve
devamlılığın sağlanabilmesi için yenilikçi anlayışa
sahip olan Bruker firması bu sahada tecrübe sahibi olan
teknik kadrosu ile ‘Altın Standart’ olarak nitelendirilen
çözümler sunmaktadır.

Patlayıcılardan Kaynaklı Tehditlerin
Azaltılması: Bruker DE-tector™
Kritik yapılara giriş kapılarında yapılan kontrol tamamen
anlaşılır ve bilinen bir husustur. Ancak kontrolü yapılan
söz konusu girişler toplumun ziyaretine açık halde ise
o zaman ilave güvenlik tedbirleri almak zorunlu hale
gelecektir. Örnek olarak havalimanları ve ceza evleri
alınacak olursa, hava limanlarına girişte insanların
herhangi bir patlayıcı ile temaslarının ve ceza evlerine
girişte ise yine insanların uyuşturucu maddelerle
temaslarının olup olmadığının bir şekilde tespit
edilmesi kaçınılmaz bir işlemdir. Bulaşan patlayıcı
ve/veya uyuşturucu maddenin izi kişinin yıkanması
sonrasında dahi kalıcı olacağından geliştirilmiş tespit
cihazları sayesinde bu tür kontrol işlemleri başarıyla
gerçekleştirilir.
Bruker DE-tector bu amaçla geliştirilmiş olan bir
tespit cihazı olup istenilen gereklilikleri tam anlamıyla
karşılamaktadır. Kontrole tabi tutulan şüpheli kişinin
eşyasını çizmeden üzerine sürülen tek kullanımlık
bir numune alma elemanının DE-tector cihazına
yerleştirilmesini takip eden birkaç saniye içinde
patlayıcı ve/veya uyuşturucu madde ile kişinin temas
edip etmediği otomatik olarak belirlenecektir.

Bruker DE-tector cihazı standart olarak bilinen
IMS – İyon Hareketliliği Spektrometresi teknolojisi
kullanılabilmesi için gerekli güç kaynağı olarak
piyasadaki diğer cihazlarda kullanılanın aksine
radyoaktif olmayan kendine has güç kaynağına
sahiptir. Bununla birlikte kullanılan sarf malzemeleri
dikkate alındığında da kullanıcının satın alma sonrası
maliyeti oldukça düşüktür.
DE-tector yazılımı kullanıcının tespit işlemi esnasında
ekranı izlerken trafik lambası anlayışına göre karar
vermesini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Diğer
bir ifadeyle ekranda yeşil ışık görüldüğünde şüpheli
bir maddeye rastlanmadığı ancak kırmızı ışık
görüldüğünde yasa dışı bir maddenin tespit edilmiş
olduğu kullanıcı tarafından bilinecektir. Bunun da
ötesinde şüpheli maddenin tespit edilmesi halinde
kırmızı ışık yanında tespit edilmiş olan maddenin
kimliği açıkça yazılı olarak görülecektir.
DE-tector cihazının teknik detayları DE-tector ürün
kataloğunda verilmiş olup istenildiğinde ürün kataloğu
edinilebilir.
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