marine executive solutions

Αυτοματοποιημένα συστήματα
παροχής νερού και ρεύματος

euripus

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΥΡΓΙΣΚΟΣ
Υλικό κατασκευής
εξ΄ολοκλήρου από
ανοξείδωτο χάλυβα,
μοντέρνας σχεδίασης
& κατασκευής σε
μηχανήματα τελευταίας
τεχνολογίας.
Χρωματισμός με ειδική
ηλεκτροστατική βαφή,
τύπου RAL, για μέγιστη
προστασία κατά της
διάβρωσης & της
υπεριώδους ακτινοβολίας.
Η βάση του πυργίσκου
είναι ξεχωριστή (για
εύκολη τοποθέτηση),
από ενισχυμένο
ανοξείδωτο ατσάλι
Πλήρης διαχωρισμός
των υδραυλικών από τα
ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά
συστήματα για μέγιστη
ασφάλεια & στεγανότητα
του σώματος.
Δείκτης στεγανοποίησης
πυργίσκου IP65.

Εντυπωσιακός
φωτισμός
τεχνολογίας LED
πολύ χαμηλής
κατανάλωσης. Ο
φωτισμός σβήνει
αυτόματα κατά τη
διάρκεια της ημέρας,
για εξοικονόμηση
ενέργειας.

Δείκτης αντοχής στην
κρούση ΙΚ10.
Ειδικός χώρος
για την ανακύκλωση
των άδειων καρτών.

Διαστάσεις πυργίσκου (με τη βάση): Υ134 cm, Π40 cm, Β40 cm.
Βάρος : 40 κιλά.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ρελέ διαφυγής για την προστασία
των αντίστοιχων πριζών.
Ρελέ ισχύος για τον έλεγχο των
καταναλώσεων.
Ψηφιακοί μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας
παλμού.
Ρελέ διαφυγής για την προστασία
των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και του
φωτισμού LED του στύλου.

Εως τέσσερις (4)
Πρίζες CEE, 16Α,
32Α, μονοφασικές/
τριφασικές, IP67.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ορειχάλκινοι ογκομετρητές νερού (παλμού) με
ενσωματωμένη αρίθμηση.
Ορειχάλκινες ηλεκτροβάνες με ενισχυμένα
πηνία χαμηλής τάσης (12 Volt).
Φίλτρο νερού στην κεντρική παροχή του
συστήματος.
Εως τέσσερις (4) παροχές νερού 1/2" από
ανθεκτικό μέταλλο έναντι της διάβρωσης.

Θυρίδα στην πίσω πλευρά για
την πρόσβαση του χρήστη, στον
έλεγχο των ρελέ διαρροής
της κατανάλωσης του σε
περίπτωση βραχυκυκλώματος
από τον ίδιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου λειτουργίας και
κατανάλωσης χρέωσης προπληρωμένης κάρτας με
σύστημα “ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ”.
Φωτιζόμενα πλήκτρα επιλογής ρεύματος & νερού για
επιλογή της αντίστοιχης παροχής (παροχή 1 έως 8).
Όταν η παροχή είναι κατειλημμένη, σβήνει το αντίστοιχο
πλήκτρο για να διευκολύνει τον επόμενο πελάτη.
Φωτιζόμενο πλήκτρο για πίστωση του ποσού για το
οποίο δεν έχει γίνει χρήση. Όταν ο χρήστης θελήσει να
αποχωρήσει επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό που δεν
έχει καταναλώσει στην κάρτα του για επόμενη χρήση.

Έγχρωμη μεγάλη LCD TFT οθόνη 5” με
μεγάλες γραμματοσειρές και πληροφορίες της
κατανάλωσης των χρηστών σε δύο γλώσσες
(Ελληνικά-Αγγλικά). Όλες οι οδηγίες /
πληροφορίες κυλούν στην οθόνη για εύκολο
χειρισμό του συστήματος.

ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΎΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 2 ΕΤΏΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
Το πρόγραμμα SM-SCPS της Smartmarinas είναι ένα λογισμικό συμβατό με MSWindows,
το οποίο εξυπηρετεί τη φόρτιση των καρτών χρήσης των pillars.
Οι δυνατότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:
Ευχέρεια εξατομίκευσης χρεώσεων για κάθε χρήστη.
Δημιουργία κατηγοριών πελατών.
Δυνατότητα εύκολης αλλαγής των παραμέτρων
για το κόστος χρέωσης της μονάδος
κατανάλωσης νερού ή ρεύματος.
Τα μηχανήματα δεν μπορούν
να δεχτούν κάρτα από άλλον φορέα.
Επαλήθευση/έλεγχος
εγγεγραμένων καρτών.
Ιστορικό εγγραφής καρτών.
Όλος ο προγραμματισμός γίνεται
στην κάρτα και όχι στο pillar.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Βοηθούν στην επιμήκυνση της αντοχής
των pillar από τα κύματα, την άμμο και
την αλμύρα τους χειμερινούς μήνες που
οι καιρικές συνθήκες είναι πιο δύσκολες.
Το πανί διαθέτει εσωτερική φόδρα,
δε σκίζεται, είναι άκαυστο και η αντοχή
του μπορεί να επιμηκυνθεί κατά πολύ
αν υπάρχει η δυνατότητα πλυσίματος
με γλυκό νερό.
Τα καλύμματα τύπου Clear Cover
καλύπτουν ολόκληρο το pillar ενώ
παράλληλα επιτρέπουν τη χρήση του
pillar από τους χρήστες ενώ είναι
προστατευμένα.
Τα καλύμματα τύπου Full Cover
καλύπτουν ολόκληρο το pillar αλλά δεν
επιτρέπουν την πρόσβαση στο χρήστη
για να ενεργοποιήσει το pillar.
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