PROFESSIONAL LAUNDRY

Vaskeristyring
Vision Light
Egenskaber og fordele
• Sprogvalg
• Reservation af vaskeriudstyr, lokaler m.m
• Reservationskontrol (Se hvem der har reserveret) – Unik!
• Afbestilling/ændring af tid
• Mulighed for begrænsning af reservationer og antal maskiner
• Adgangskontrol i samme system
• Direkte styring af 1 dør
• Driftsovervågning af hele systemet
• Intelligent system
• Farvedisplay

Tilvalg/tilbehør
• Bestilling via internettet/app til Android og iPhone
• Administration via internettet
• Afregning

Generelt
• Kortlæsningsteknologi
• Grafisk firefarvet skærm
• Farvejustering giver optimeret displayvisning

Prox eller MiFare
Ja
Ja

Information
• Antal mulige objekter, der kan bestilles
• Mulighed for bestillingsforvalg, f.eks. vask, sauna og 		
lokale
• Antal mulige tider/dag
•	Mulighed for heldagsbestilling via kalender; god til
bestilling af lokaler mv.
• Antal tider, der vises på displayet samtidig
•	Viser bestillinger i op til 3 år; kan indstilles under de
respektive forvalg
•	Bestilling mellem terminaler LAN, system- eller
lokalbus
• E-mail/sms med ”Husk din bestilte tid”
• E-mail/sms med ”Vask klar?”
• Bestilling efter behov: Bestil den tid, du har brug for
• Afbestil, og giv adgang til den næste bruger
• Bestilling mellem terminaler
•	Begrænsning på antal bestillinger pr. år, måned, uge
og dag pr. beboer
• Frigjorte tider, som ikke er blevet aktiveret
•	”Drop-in”-bestilling (direkte bestilling) med
straksaktivering
•	Fleksibilitet med hensyn til indstilling af tider,
forskellige intervallængder og tidsforskydning
•	Kontrol af individuelle bestillinger ved terminalen
(f.eks. viceværtfunktion)
• Mulighed for samlet bestilling af f.eks. normal vask og
grovvask
• Akutvask-funktion
• Variable tidsintervaller afhængigt af bestillingsobjekt
• Tilfældig tildeling af bestillingsobjekt
• Automatisk aktivering af tid (saunafunktion)
• Afbestillingsfunktion
• Bestilling via internettet
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Betaling (tilvalg)
•	Mulighed for at indstille fribeløb: Selskabet giver f.eks.
50 kr./måned
• Eksport af forskellige debiteringsfilformater

Ja
Ja

Driftsovervågning
• Via e-mail- eller sms-funktion
• Brug faste hændelser som fejl, eller opret dine egne
•	Send fejlmelding til en eller flere modtagere; bestem
selv, hvornår og hvor alarmen skal sendes
• Mulighed for kvittering

Ja
Ja
Ja
Ja

Maskinstyring (f.eks. vask/tørring)
• Styr alle typer udstyr
•	Programtidskontrol indebærer, at der skal være tilstrækkelig tid tilbage, for at vaskemaskinen kan starte
•	Kontrol af afbestilling forhindrer afbestilling af tid, når
maskinen er i drift

Ja
Ja
Ja

Data
Forsyningsspænding (forsynes via UC-50)
Strømforbrug Prox
Strømforbrug MiFare
Strømforbrug elektromekanisk relæ
Brydestrøm elektromekanisk relæ
Temperaturområde
Mål (mm) B x H x D ved udvendig montering
Mål (mm) B x H x D ved indbygget montering
(PA-59 I) front
Mål (mm) B x H x D ved indbygget montering
(PA-59 I) kasse

24 V AC/DC
28-59 mA
53-83 mA
20 mA
1A
-30 °C til + 70 °C
95 x 235 x 29,5
119 x 294
101 x 268 x 33,5

R-CARD M5
SERVER OG KLIENT

Bordlæser

SFB Postkasser

Vision Light

Dørstyring
Vision Light

Dørstyring

Retten til tekniske ændringer forbeholdes.
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