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Опис акватерміналів
Система контролю
• Моніторинг – програма для обробки інформації по торговому апарату, (стан
апарату, залишок води, готівка в апараті, корисна інформація). Моніторинг
представлений у вигляді веб-сервісу, за рахунок чого доступ до інформації
можна здійснити з будь-якої точки планети (через інтернет).
Автоматичне SMS-повідомлення приходить в наступних випадках:
• відкриття дверей автомата;
• аварійне відключення електроенергії;
• відсутність води в автоматі;
• заповнення ємності менше ніж на 30%;
• несправність автомата;
Автомат для продажу питної води може бути обладнаний додатковою
функцією поповнення рахунку мобільних телефонів. Це розширює спектр
послуг, що надає автомат, і забезпечує власника апарату додатковим
прибутком.

INTERNET

м.Львів

моб.тел:(067)6736767

1

2013

ТМ Unipay

Алгоритм купівлі води через акватермінал.

На панелі акватерміналу міститься інструкція, згідно з якою здійснюється
купівля води. Клієнт підходить до акватерміналу. Натискає на кнопку «1», яка
відповідає за купівлю води.

На екрані відобразиться інформація про вартість 1л. води. Відповідно до цієї
інформації клієнт вставляє в купюроприймач (монетоприймач) суму грошей.
Ставить тару в місце для наливу води. Натискає кнопку «ПУСК», вода наливається
в тару. Якщо покупець замовив великий об’єм води і потрібно замініти тару. Для
цього в акватерміналі передбачено призупинення видачі води (кнопка«Стоп»).
Після заміни тари на порожню натиснувши кнопку «Старт», акватермінал
продовжує видачу води.
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Технічні характеристики та ціни акватерміналів
АКВАТЕРМІНАЛ
Технічні характеристики


Розміри: 2200х1100х2000;



Маса автомата: без питної води не більше 300 кг;



Напруга мережі: 205-240В, 50 Гц;



Споживча потужність: 100 Вт;



Тип дисплея: монохромний;



Бочка пластикова: 1280л.;



Блок живлення;



Купюроприймач: Cashcode MVU;



Монетоприймач RM-5;



Сигналізація;



Лампа ультрафіолетова Sterlight sc4;



Електронний ключ;



Картрідер Mifare;



Грілка;



Додатковий вентилятор+терморегулятор



Антена;



GSM-модем: з підтримкою GPRS;



Давач рівня води ;



Лічильник води;



Вартість:

3950 Євро (від 10 шт.-3850Євро);

• Видача води відбувається дозовано;
• Антивандальне виконання дозволяє розмістити автомат на вулиці;
Заробіток перші місяці 300Є
Заробіток після 6 місяців 700Є
Термін окупності 12 місяців
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