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Powerbox’ covid-19 task-force sikrer
strategisk forretningssupport til
medicotekniske applikationer
Pressemeddelelse
28. april, 2020
Powerbox, der er gennem fire årtier har været førende inden for
optimering af strømforsyningsløsninger til krævende applikationer, og
som er en af Europas største strømforsyningsproducenter, arbejder
ikke kun intensivt for at minimere risici for spredning af covid-19 til
økosystemet, men vil også sikre, at kundesupport og –service
fortsætter uden afbrydelse.
PRBX-standard og kundespecifikke strømforsyningsløsninger bruges i
medicoteknisk udstyr som ventilatorer, respiratorer, infusionspumper,
fjernovervågning af patienter, anæstesiudstyr, ultralyd, MRI, mobilt
røntgenudstyr og flere andre steder. Uden en strømforsyning kan intet
fungere. Forsyningen er derfor en kritisk komponent i alt den nævnte
udstyr. I tæt samarbejde med kunder – og med vedligehold af
medicoteknisk udstyr og kundeservice som de højeste prioriteter – har
PRBX samlet en dedikeret covid-19 task-force for at sikre den fortsatte
forretning i denne vanskelige tid.
Powerbox (PRBX) står samlet imod den globale krise, der udvikler sig dag for
dag, og som påvirker os alle inklusive vores familier, venner og hele samfund.
Vores primære fokus er vores medarbejderes, kunders og partneres
sikkerhed og helbred. Det gælder på alle planer lige fra den enkeltes indsats
for at stoppe smittespredningen til at opretholde kontinuiteten i forretningen,
så PRBX’ kunder og partnere ikke skal bekymre sig om dén del af deres egen.
Vi arbejder så effektivt som muligt med vores medarbejderes
fjernarbejdspladser. Tilsvarende er sikkerhedsforholdene blevet øget for
arbejdsstyrken i vores europæiske produktionsfaciliteter: Vi har indført
handlinger, som skalérer driften og imødekommer de mest kritiske
kundebehov – og skulle behovet opstå, så er der planer for virksomhedens
kontinuitet i forhold til de effekter, den nuværende krise måtte have.
Vi er sikre på, at vi fortsat kan levere det højeste serviceniveau med den omhu
og opmærksomhed, som vores kunder forventer. I mange regioner er vores
medarbejdere af vital betydning, fordi de supporterer vores kunder i kapløbet
for at nedkæmpe covid-19 med medicoteknisk udstyr. Alle PRBX’ afdelinger
arbejder tæt sammen – på afstand – med gensidig support for at give
kunderne den højest mulige serviceoplevelse.
“I disse ekstraordinære tider sætter PRBX fokus på vores kollegers, familiers,
kunders og partneres helbred og velbefindende. De er jo en del af PRBX
samlede globale community. Kontinuitet i forretningen er også ekstremt
vigtig, og derfor sikrer vi support og service til alle vores kunder overalt i
Verden”, siger Tatsuo Yamamoto, Powerbox’ (PRBX) CEO.
I Europa og Asien arbejder vores logistiske teams hårdt på at sikre adgang til
de strategisk vigtige komponenter og subsystemer, som er nødvendige for at
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fremstille de stærkt nødvendige strømforsyninger. I tilfælde af specifik
komponentmangel, som gør det umuligt at fuldføre produktionen af visse
produkter, arbejder vores R&D og produktions-teams tæt sammen med
vores kunder for at finde alternativer løsninger fra PRBX’ og Cosels
produktfamilier.
Visse af vores kunders medicotekniske udstyr kræver specifikke
kundedesignede forsyninger for at opfylde givne unikke krav og
specifikationer. Til disse applikationer er det kritisk at undgå afbrydelser af
kundernes supply-chain – og til det formål har PRBX udvidet sin svenske
produktionsfacilitet med yderligere ressourcer medsupport fra vores
produktions-team i Bremen, Tyskland.
Som en del af Cosel Group udfylder PRBX-porteføljen det kommercielle offthe-shelf (COTS) program af point-of-load til multi-kW, fuldt kundespecifikke
forsyningsløsninger med et bredt udvalg af produkter, der understøtter
behovet i medicotekniske applikationer. Vi satser på det højest mulige niveau
af support til vores kunder, mens vi samtidigt forsøger af beskytte vores
omgivelser. Et eksempel er, at PRBX har doneret beskyttelsemasker til
Norrköping hospital i Sverige ligesom vores regionale kontorer støtter mange
lokale aktiviteter.
Ved at arbejde sammen, skal vi nok komme igennem denne svære situation
ved fælles hjælp.
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From external adapters to fully customized units, PRBX and COSEL
provide power solutions for demanding medical applications.
Links:
PRBX Medical
https://www.prbx.com/industries/medical/
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Powerbox
Powerbox er grundlagt i 1974 og er i dag en af Europas største virksomheder
inden for strømforsyning. Med sit hovedkvarter i Sverige og lokal
repræsentation i 15 lande på fire kontinenter betjener Powerbox kunder over
hele verden inden for fire hovedområder, industri, medico,
transport/jernbane og forsvar. Gennem sine omfattende kompetencer,
erfaring og et bredt program kombinerer Powerbox rollerne som rådgiver og
leverandør, og det hjælper kunderne til en bedre konkurrenceevne gennem
individuelt tilpassede og optimerede strømforsyninger til kundens eksakte
behov. Powerbox er anerkendt for sin tekniske innovation, som bidrager til at
reducere energiforbrug samt virksomheden evne til at håndtere hele
produktlevetidscyklussen, så miljøpåvirkningerne bliver mindst mulige.
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