JoR AB har varit verksamt i över 30 år på den nordiska marknaden.
Tack vare vårt breda produktsortiment och mångåriga erfarenhet har
företaget under åren blivit berikat med bred kompetens, något som vi
underhåller kontinuerligt.
Vi är måna om våra goda kundrelationer. De bidrar
till att hålla våra kunskaper levande och uppdaterade.
Företaget är indelat i två avdelningar:
JoR Measurement och JoR Medical.
Välkommen till oss!

JoR Measurement
Vi är specialister på mekaniska och fysiologiska mätsystem
och under avdelningen JoR Measurement hittar du både
kvalitetskomponenter från utvalda tillverkare samt nyckelfärdiga system som vi sätter samman efter dina varierande
behov. Vi står till tjänst med personlig rådgivning inför mätningar, löpande produkt- och applikationssupport för våra
kunder samt till viss del mätuppdrag inom mätteknik då vi kan
genomföra hela mätningar. Hos JoR får du alltid en helhetslösning med generös support. Vår styrka och vårt fokus är
att se till varje specifik applikation/behov och ge förslag på
rätt utrustning till rätt pris. Våra kunder finns t.ex. inom
produktutveckling i teknisk industri, samt bland forskning
på universitet och högskolor.

JoR Medical
JoR Medical levererar medicinteknisk utrustning till vården.
Vi samarbetar med leverantörer som är mycket erfarna
inom hälso- och sjukvården, och erbjuder skräddarsydda
helhetslösningar med de tillbehör du behöver för att skapa
en ergonomisk arbetsplats med patientsäkerheten i centrum.
Vårt breda sortiment består av robusta vagnar för vården,
smidiga datorvagnar, fasta vägglösningar och pivotarmar
samt patientnära datorer med tillhörande kringutrustning.
JoR är även ett certifierat servicecenter för Onyx datorer. Våra
produkter är tillverkade och godkända för att utstå de tuffa
krav som ställs inom vården. Kvalitet, ergonomi och hygien är
våra ledord. Våra kunder är allt från mindre vårdinrättningar
till stora sjukhus över hela Sverige.

JoR Measurement
PC-baserade mekaniska, fysikaliska och elektriska mätningar i labbmiljö
För PC-baserade mätningar i labbmiljö för industri och forskning har vi ett
mycket prisvärt sortiment av mätkort för PCI, PCIe, USB, ETHERNET m.m.
Detta kombineras med signalkonditionering. Vi har såväl stationära instrumentförstärkare, som mer fältmässiga förstärkarmoduler med skyddande
isolation för de flesta givartyper. Vi har även lättarbetade labbprogramvaror för att ge dig hela kedjan från givare till analys och mätrapport.
Loggande fristående mätsystem, telemetri för extrema applikationer
samt industridatorer
I sortimentet finns loggande mätsystem med minneskort, som inte kräver
en uppkopplad PC under själva mätningen. Hos oss finns också robusta
telemetrisystem för trådlösa mätningar och vi kan leverera skräddarsydda
sändare för de flesta tänkbara applikationer med trådlös signalöverföring.
Vi har även industridatorer som passar krävande HMI/SCADA- applikationer.
Vi säljer även tangentbord för industrin som är tåliga, spillsäkra och tvättbara.
Totallösningar för fysiologisk forskning samt kurslaborationer
Vi tillhandahåller flexibla och lättanvända fysiologiska mätsystem från
BIOPAC, både för forskning och högre utbildning på universitetsnivå. Hos
oss hittar du ett heltäckande sortiment av tillbehör och givare för de flesta typiska fysiologiska mätapplikationer. Typiska applikationsområden är
experimentell psykologi, medicin, fysiologi, neurovetenskap och biologi.

JoR hjälper dig som forskar. Vi bidrar med mätteknisk kompetens och erfarenhet om exakt vilken utrustning som är lämplig för dina experiment
inom ditt område, samt ger förslag på typisk signalbehandling och applikationsstöd under uppstart. Vi ser gärna att du börjar med att berätta om
din forskning för en produktexpert, därefter gör vi en behovsanalys och
kommer med förslag på vad du behöver. Support och försäljningsprocessen
för tekniska mätsystem är integrerad och sköts av produktexperter, då vi är
angelägna om att du får rätt utrustning från början.
Efter att du mottagit utrustningen är du alltid välkommen att kontakta oss
om du kör fast eller har frågor. Nöjda kunder är viktigt för oss.

Från givare till signalanalys – en helhetslösning med generös support
Vår styrka och vårt fokus är att se till varje specifik applikation/behov och
ge förslag på rätt utrustning till rätt pris. Vi ger dig support och vägleder
ända från start till mål. Vilken givare behöver du för din mätning? Vilket
mätsystem behöver du? Hur hanterar du mätdata och producerar en
rapport på ett effektivt sätt? Hos oss hittar du ett stort sortiment av givare
för bl.a. töjning, tryck, acceleration, position och temperatur. Vi ger råd
om vilken typ av mätsystem du behöver, och om du vill så kan vi även hjälpa
till att tolka mätsignalerna eller hjälpa dig igång med första mätsetupen.
Hos JoR får du alltid en helhetslösning med generös support. Varmt välkommen att boka ett besök med en produktkunnig. Antingen kommer vi till
dig, du till oss, eller så tar vi det via webben!

JoR Medical
Datorer
Vi erbjuder ett brett sortiment datorer, bildskärmar och datorplattor godkända för användning inom vården. Våra medicinskt godkända paneldatorer är mycket väl anpassade för integration i sjukvården. De är utvecklade speciellt för patientnära arbete och fungerar utmärkt både som
övervakningssystem och för överföring av vital patientinformation till en
central server. Från patientbädden kan vårdpersonal få all den information de behöver överförd till paneldatorn. Alla paneldatorer i vårt sortiment är IP-klassade. De tål att utsättas för t.ex. stänk och droppar, samt
sjukvårdens vanligt förekommande rengöringsmedel. JoR Medical är ett
certifierat servicecenter för ONYX datorer och vi utför vid behov service
på datorer inköpta hos oss.
Bildskärmarna har slät front och är av skarp HD-kvalitet med VGA, HDMI
och DP-ingångar som ger stor flexibilitet. Ytterligare alternativ är DICOM
(tillval) för optimal bildåtergivning vid granskning av bilder.
Våra datorplattor finns i två modeller i greppvänlig design. Den ena är
anpassad för användning inom sjukhuset med snabb access till patientjournal, bilder, övervakning med mera. Vi har även en annan datorplatta särskilt
utvecklad för ambulanssjukvård med dubbla modem som säkrar nätverksanslutningen till alla berörda enheter.
Samtliga datorer är medicinskt testade och godkända enligt gällande normer. Vi erbjuder även ett brett urval av tangentbord och möss. All kringutrustning är tvättbar och tillverkad med hög IP-klassning.

Vagnar och stativ
För en komplett ergonomisk arbetsplats har vi även vagnar i vårt sortiment som går att kombinera med våra datorer och bildskärmar. Tack vare
vårt breda utbud och långa erfarenhet, kan vi ta fram den bästa lösningen
för just dig och dina behov. Vi har nätta, robusta, höj- och sänkbara, samt
anti- bakteriella vagnar. Vi har även tillhörande extrautrustning som korgar, lådor för läkemedel eller diverse förvaring, samt hyllor och hållare för
olika apparatur.
Här hittar du även ett brett urval monteringsarmar. Du kan välja längd och
tillåten belastning, samt typ av fäste för instrument och den vägg där den
ska monteras. Vi kan också erbjuda golvpelare och olika montagesystem för
väggar.

Skräddarsydda helhetslösningar
Välkommen till vårt kontor i Knivsta på Rubanksgatan 4 och se vår utställning av vagnar, datorer och monitorarmar. Här kan du träffa våra experter
och diskutera dina krav på utformning av utrustning, samt få en bild av
hur vi kan skräddarsy en högkvalitativ lösning med ergonomi och arbetsmiljö i fokus. Vi har alltid datorer och demovagnar hemma för visning.
Modellerna kan dock variera.
Välkommen att boka ett möte med oss och se ett smakprov av vårt utbud.
Självklart kommer vi även till dig om du önskar!

JoR AB
Telefon (växel): 018-34 28 20
Mejladress: jor@jor.se
JoR Measurement:
measurement@jor.se
JoR Medical:
medical@jor.se
Besöksadress: JoR AB, Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta
Hemsida: www.jor.se

