
Databrikker i vaskeriet Databrikker i vaskeriet 

•• Databrikker er en moden og velprDatabrikker er en moden og velprøøvd vd 
teknologi som gir deg fantastiske teknologi som gir deg fantastiske 
muligheter. Med en nmuligheter. Med en nøøyaktighet pyaktighet påå 
99.97% under automatisk avlesing i st99.97% under automatisk avlesing i støørre rre 
bulkmengder kommer du ikke nbulkmengder kommer du ikke næærmere rmere 
det perfekte! Brikkene er standardisert det perfekte! Brikkene er standardisert 
gjennom ISOgjennom ISO--15693 og ISO15693 og ISO--1800018000--3, noe 3, noe 
som betyr at det ogssom betyr at det ogsåå finnes flere finnes flere 
produsenter. Vprodusenter. Våårt valg er rt valg er TagsysTagsys. . 



InnregistreringInnregistrering--altalt blir telt inn!blir telt inn!

•• I denne 3Dtunellen blir I denne 3Dtunellen blir 
alt talt tøøy registrert inn. y registrert inn. 
Hastigheten pHastigheten påå bbååndet er ndet er 
stor, slik at det er en stor, slik at det er en 
enorm kapasitet. enorm kapasitet. 

•• Da vet du hva du fDa vet du hva du fåår r 
tilbake fra kunden, og tilbake fra kunden, og 
dermed hvilken dermed hvilken 
beholdning som til enhver beholdning som til enhver 
tid disponeres. tid disponeres. 

•• TTøøyet ristes opp, og leses yet ristes opp, og leses 
i bulk. i bulk. 



Vannet mVannet måå utut……....

•• Etter vask, blir vannet Etter vask, blir vannet 
presset ut. Trykket er presset ut. Trykket er 
38 bar, og videre drar 38 bar, og videre drar 
en liten kake med en liten kake med 
mange plagg med mange plagg med 
brikker som tbrikker som tååler ler 
dette.dette.



Telling ut Telling ut -- Pakking Pakking 

•• Avhengig av Avhengig av 
kontrakttype, (eget kontrakttype, (eget 
ttøøy/leiety/leietøøy/fellesty/fellestøøyy) ) 
blir sblir såå ttøøyet pakket i yet pakket i 
passende bunter. Ppassende bunter. Påå 
turen pturen påå bbååndet, blir ndet, blir 
stablene sstablene såå dirigert til dirigert til 
riktig tunnel og riktig tunnel og 
pakket inn og merket pakket inn og merket 
med etikett.med etikett.



EmballeringEmballering

•• Her blir tHer blir tøøyet pakket yet pakket 
og merket uten og merket uten 
berberøøring av ring av 
menneskehmenneskehåånd.nd.



BrikkeneBrikkene

•• Brikkene ligger i en Brikkene ligger i en 
liten liten ’’teposetepose’’ og er og er 
sydd fast slik som psydd fast slik som påå 
bildet. Alt tbildet. Alt tøøy unntatt y unntatt 
de minste serviettene de minste serviettene 
skal identifiseres med skal identifiseres med 
brikke. Dyrt sier du?? brikke. Dyrt sier du?? 
Hvem tror du betaler Hvem tror du betaler 
for svinn inklusive for svinn inklusive 
brikken??brikken??



SpesifikasjonerSpesifikasjoner

•• Brikkene er smBrikkene er småå, og , og 
har oppsiktsvekkende har oppsiktsvekkende 
egenskaper. Tegenskaper. Tååler det ler det 
meste, bmeste, bååde trykk, de trykk, 
vvææske, og ske, og 
temperatur, og har temperatur, og har 
tilntilnæærmet evig rmet evig 
levetid.levetid.
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