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RIEDL Phasys

German Tech,
Italian Style
A automatização evolui:
rapidez, confiabilidade,
precisão e design à medida
da sua farmácia.
O RIEDL Phasys é o sistema de distribuição automatizada de
medicamentos para farmácias, nascido da parceria entre um
grupo de engenheiros alemães, atuantes há mais de vinte
anos no setor de automação farmacêutica, e o Grupo GPI, que
projeta há mais de trinta anos e desenvolve soluçõs e serviços
de TI para o setor da saúde, na Itália e no exterior.
A tecnologia incluída no robot representa a melhor
disponível no mercado hoje, em termos de velocidade,
precisão e confiabilidade.
A personalização de cada detalhe faz da RIEDL Phasys o único
robô construído inteiramente sob medida, de acordo com as
necessidades funcionais e estéticas de cada cliente.
RIEDL Phasys é um dos sistemas de automação de
farmácias mais avançados: rápido, versátil, confiável do
mundo.
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Unico
Como a sua farmácia:
não há outros iguais.
Desenhamos e adaptamos a sua RIEDL Phasys, em função
das necessidades funcionais e estéticas da sua farmácia:
adapta-se ao seu estilo:
acabamentos, forma, cor...

ajusta-se ao volume de
manuseio diário

adapta-se ao seu lay out da
sua farmácia...

ajusta-se ao número de
postos de trabalho no balcão
adapta-se à capacidade que
você precisa

A alma tecnológica
torna-se parte
integrante do
mobiliário da sua
farmácia.

Para cobrir sua Phasys RIEDL, você pode
escolher entre uma ampla variedade de acabamentos e cores.
Com o uso de prateleiras externas, que
podem ser aplicadas diretamente na
estrutura de suporte, a fachada do sistema
se transforma em um móvel perfeitamente
integrado.
E com os painéis externos de vidro, os
clientes também podem apreciar a alma
tecnológica da sua farmácia.

4

5

RIEDL Phasys

6

RIEDL Phasys

Entrega os
medicamentos
onde você quiser,
em segundos.

Você pode personalizar o número e a localização dos pontos
de entrega. Com nossos sistemas de transporte personalizados, o medicamento chega a qualquer local da sua farmácia
(mesmo em andares diferentes) com velocidade incomparável.

Adapta-se ao
espaço disponível.

As diferentes possibilidades de configuração do RIEDL
Phasys (L-U-I-Shape, com módulo de carregamento embutido ou externo), permitem adaptar o sistema à arquitetura
da sua farmácia, respeitando a aparência do lay out do suo
espaço de vendas.

Totalmente
personalizáve
Dê espaço à sua imaginação:
RIEDL Phasys é tão flexível
que sempre encontrará um
espaço na sua farmacia.
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Rapido
Porque seu tempo é precioso.
RIEDL Phasys possui uma unidade de presa bidirecionais que se
movem a uma velocidade de 5 metros por segundo. Cada unidade
de coleta pode dispensar mais de 1.000 pacotes por hora, reduzindo
drasticamente os tempos de atendimento de pedidos.
Sem risco
de queda de
remedios.

O manuseio preciso de embalagens,
inclusive cilíndricas, nos dois lados do
armazém ocorre sem a necessidade de girar
a pinça, eliminando o risco de queda de
medicamentos.

Leitura automática
de lote e encimento.

RIEDL OCR é o sistema inovador para leitura
automática de lote e data de validade durante
o carregamento e também está disponível
no modo de carregamento semiautomático.
A gestão de medicamentos nunca foi tão fácil
e rápida!

Sistema de
carregamento
ininterrupto.

O sistema de carregamento semiautomático
LTL (Load-To-Light) permite carregar até
900 pacotes por hora com uma única esteira.
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Automático
Ele pode fazer tudo sozinho.
O revolucionário sistema de carregamento automático.
O AIS de terceira geração pode funcionar mesmo
quando a farmácia está fechada: o estoque é abastecido à
velocidade de 240 embalagens por hora.
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Confiável
O robô nunca se cansa.
Os recursos revolucionários de
alinhamento automático de embalagens e
autonivelamento das prateleiras garantem
a continuidade do serviço, eliminando
ineficiências e tempo de inatividade.

Suporta diferentes
formas e produtos
Redondo ou quadrado não faz diferença: você
escolhe o que colocar no seu RIEDL Phasys,
ele cuida do resto.
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Wireless
Sem cabos = mais liberdade

A conexão entre o robô e e o resto do
sistema acontece através de uma rede
Wi-Fi dedicada, então sem cabos.
O sistema é mais rápido de instalar,
mais fácil de usar ou manter e se adapta
a qualquer espaço.
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Energy-saving
Um robô com
consumo "Doméstico"
RIEDL Phasys consome,como
um eletrodoméstico comum.
O baixo peso da unidade de presa,
adicionado ao atrito reduzido e tecnologia
KERS integrados, tornam o sistema
RIEDL Phasys extremamente conveniente
(0,39 Kw / h de consumo).
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Seguro
Alta qualidade,
alta proteção.
Todos os acessos no interior do robô estão
protegidos por sistemas de segurança
certificados que, em caso de abertura,
bloqueiam instantaneamente os movimentos
da unidade de presa.

Baixo consumo
Automação sim, consumo de energia
não: nenhum ajuste do sistema elétrico é
necessário.
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Assistência
permanente
A presença internacional do Grupo GPI,tambem non Brasil,
garante uma intervenção rápida e rapidez na resolução das
solecitaçoes de assistência.

Se precisar de ajuda,
estamos sempre lá!
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Sophisticated
Simplicity
in Automation

Unico

Economia de energia

Rapido

Wireless

Estamos
sempre lá

Confiável

Seguro

Lida com muitos
tipos de embalagens
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GPI - Your Global
Partner for a Better
Future
A GPI é o parceiro preferencial para

novos modelos de serviço capazes de

software, tecnologias e serviços de-

otimizar os processos de prevenção,

dicados à Saúde, Assistência Social e

diagnóstico e atendimento, melhoran-

Administração Pública. Fundado há

do a qualidade das pessoas.

mais de 30 anos em Trento, o GPI tem

A oferta combina conhecimentos

crescido constantemente graças a in-

especializados em IT e competências

vestimentos significativos em M&A (na

de consultoria e design, que lhe per-

Itália e no exterior) e em R&S (em par-

mitem operar em diferentes áreas de

ceria com as principais universidades

negócios: Software, Care, Automa-

e centros de pesquisa italianos) para

tion, ICT e Pay. A Empresa encerrou o

transferir o conhecimento científico,

ano de 2020 com um faturamento de

tecnológico e funcional conhecimen-

271 milhões de euros, mais de 7.600

tos aplicados aos setores de e-saúde,

funcionários e mais de 2.600 clientes

e-bem-estar, bem-estar.

em mais de 60 países. A GPI foi listada

Graças também às soluções e às com-

na Borsa Italiana em 2016 (segmen-

petências adquiridas pelas empresas

to AIM) e mudou-se para o mercado

que passaram a fazer parte do seu

MTA em 2018.

ecossistema, o Grupo traduziu os drivers emergentes do mundo da Saúde

www.gpi.it

em soluções tecnológicas de ponta e
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Segue o estilo de sua farmácia

Adapta-se no espaço disponível

Integrando parte da mobília

RIEDL Phasys que pode ser coberto com
painéis ou com acabamentos personalizáveis
para combinar com o estilo da sua farmácia.
O uso de painéis de vidro (transparente ou
fume) permite seus clientes usufruirem do
núcleo tecnológico da sua farmácia.

As diferentes configurações de RIEDL Phasys
permitem que o sistema se encaixe.

O uso de prateleiras externas, que podem
ser anexado diretamente à estrutura principal
do RIEDL Phasys, deixando a parte frontal
do sistema tornar-se um componente do
mobiliário integrado a sua farmácia.

Ter medicamentos entregues
onde você quiser, em poucos
segundos
O número e a posição da saída os pontos são
customizáveis. Com o opcional sistemas de
entrega, os pacotes podem chegar a qualquer
ponto na farmácia a uma velocidade incomparável de cada prensa.

Segurança primeiro

Conta de luz

Todas as entradas dentro da máquina estão
protegidas por sistemas de segurança certificados que, em caso de abertura, para instantaneamente a prensa.

O baixo atrito, o baixo peso da pinça e o KERS
integrado permitem reduzir ao consumo mínimo médio e de ponta (semelhante ao agregado familiar comum). Por esta razão a RIEDL
Phasys não requer nenhum ajuste do sistema
elétrico de seu farmacia.

Armazenar medicamentos
nunca foi tão fácil… e rápido
O carregamento multi-picking semi-automático sistema de RIEDL Phasys é preciso e fácil
usar. Permite carregar até 900 pacotes por
hora. Para cada pacote é possível inserir a data
de validade eo lote com um único clique, se
solicitados.

Layout

I - Shape
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External Loading Bay

L-Shape

U-Shape

RIEDL Phasys

Ficha técnica
Dimensões

Performance

Embalagem aceita

Largura

1.606 mm

Altura

da 2.219 mm a 3.519 mm (etapa 100 mm)

Comprimento

de 3.768 mm até nenhum limite superior

Carga semi-automática

≤ 3 seg. por embalagem

Carga automática

200 embalagem/hora

Descarga

~ 10 seg. por movimento (até 8 embalagens)

dimensões mínimas

12 x 10 x 40 mm

dimensões máximas

180 x 120 x 300 mm

diâmetro mínimo

40 mm

diâmetro máx

180 mm

peso minimo

5g

peso máximo

1.200 g por embalagem (peso máximo em alicate: 2.500 g)

Código de barras

1D and 2D

Tensão elétrica

100-240V±10% 50/60 Hz

Consumo elétrico

at work

0,39 kW/h (excluding any internal lighting system)

in stand by

0,24 kW/h (excluding any internal lighting system)

emergency mode

0,19 kW/h

Sistema de transporte

Esteiras transportadoras, calhas espirais (diâmetro 410 mm), elevadores, tubo pneumático

Componentes

Unidades de agarramento adicionais  Sistema de carregamento totalmente automático Sistema de

opcionais

limpeza Phasys  Sistema de reabastecimento automático Phasys de cesta  Sistema de leitura e reconhecimento RIEDL OCR para a data de validade  Gavetas Integradas  Phasys 24 máquina de venda
automática

Segurança

UPS, backup do computador, monitoramento remoto, troca rápida do conjunto de soquetes, alinhamento
automático dos pacotes nas prateleiras.

C-Shape

Porta frontal

Instalações grandes
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