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T820
NAPROSTÁ ŠPIČKA V OBORU
Model TOMRA 820 je naprosto přizpůsoben zvyšujícím
se požadavkům a nárokům.
Díky patentovaným technologiím True VisionTM a SureReturnTM
dokáže pracovat s jedinečnou přesností.
• Přijímá všechny druhy lahví, plechovek a přepravek
• Šetří čas personálu obchodu
• Jednoduchá a příjemná zákaznická obsluha
• Jednoduché intuitivní ovládání pro zákazníka a personál
obchodu
• Špičkové řešení zpětného odběru obalů
• Zlepšuje službu zákazníkům
Model T820 je funkčně uzpůsoben pro obchody s nejvyššími
nároky na špičkový zpětný odběr vratných obalů.
Dokáže pracovat se všemi druhy vratných lahví, plechovek a přepravek.
Díky jediněčnému systému rozlišení přepravek je model T820
nejspolehlivějším možným způsobem pro zpětný odběr vratných
obalů.
Model T820 je připraven pro použití se všemi druhy vybavení zázemí.
Tím je umožněno nejefektivnější a kompletní využití systému TOMRA.

Automaty na výkup zálohovaných obalů firmy TOMRA jsou
vybaveny unikátní patentovanou technologií Sure ReturnTM. Tato
technologie umožňuje průběžnou kontrolu vložených objektů,
zaručuje tedy správnou funkci, nejlepší ochranu proti podvodu
a nejrychlejší možný způsob výkupu vratných obalů pro Vaše
zákazníky.

SPRÁVNÁ ZÁLOHA
RYCHLEJŠÍ ZÁKAZNICKÉ
ROZHRANÍ
NEJLEPŠÍ OCHRANA
PROTI PODVODU

T-820 Combi
Konfigurace a data

SVĚTLE ŠEDÝ METALICKÝ ( DVEŘE )
MODRÝ NCS S3050-R80B ( DVEŘE )
ČERVENÝ NCS S1580-Y90R ( DVEŘE )

MOŽNÉ KONFIGURACE AUTOMATU :
Combi ( přepravkový ) automat
BC
Rozpoznávání tvaru.
BCR

Rozpoznávání tvaru a čárového
kódu.

Možný také jako :
Lahvový automat
B
Rozpoznávání tvaru.
BR

Rozpoznávání tvaru a čárového
kódu.

VÝKON AUTOMATU :
Při rozpoznávání pouze tvaru :
Více než 60 lahví za minutu.
Při rozpoznávání tvaru a čárového kódu :
Více než 42 lahví za minutu.
Rozpoznávání přepravek :
15 přepravek za minutu.
Možná velikost lahve:
Průměr 50-130 mm, výška 85-380 mm
Možná velikost plechovky:
Průměr 50-100mm, výška 80-200 mm
Maximální velikost přepravky :
Š : 420 mm, V : 410 mm, D : 530 mm

STANDARTNÍ VÝBAVA AUTOMATU :
Sure Return™ technologie
LAN interface
Barevný LCD displej s vysokým rozlišením
RS-232 sériový interface
Příprava pro rozšíření o přídavné moduly
TOMRA

EL. DATA
Spotřeba energie :
50 W v klidu, 300 W nominal v provozu
Přívod :
230VAC 50Hz, 10A
Jedna fáze s ochranným vodičem,
samostatný okruh.

TISKÁRNA :
Grafická s vysokým rozlišením, 8 bodů na
1mm.
Rychlost více než 15 cm za sek.
Více než 4000 kuponů na velkou papírovou
roli.
Používá TOMRA termo papír ( nevyžaduje
výměnu náplně )

SCHVÁLENO DLE :
certifikátu CE dle norem EU :
98/37/EC, právní předpisy pro strojní zařízení
73/23/EEC, směrnice pro nízkonapěťové
spotřebiče
89/336/EEC, směrnice pro elektromagnetické
vyzařování
Bezpečnostní standard laseru :
EN 60825-1: 2001, Class 1		

ROZMĚRY :
Combi ( přepravkový ) automat :
Š : 595 x H : 1290 x V : 1725 (+50/-5)
Plocha základny : 0,77 m2
Hmotnost :
Přepravkový automat : 233 kg
PROSTŘEDÍ :
Vlhkost : Maximálně 90 % relativní,
nekondenzující.
Automat je navržen a konstruován pouze pro
vnitřní používání ve vyhřívaném prostoru.
Teplota okolního prostředí : +10°C až +40°C

Pomáháme světu recyklovat !
Díky 35-ti letům zkušeností a více než 60 000
naistalovanými automaty po celém světě. Je TOMRA
celosvětovou špičkou v podpoře recyklace a ochrany
přírodních zdrojů.
Každoročně pomáhají automatizované linky TOMRA
efektivně obnovit desítky milionů tun odpadních
materiálů a výrazně tak snižovat emise CO2.
Jsme hrdí, že můžeme tyto hodnoty nabídnout
společnosti, a očekáváme že to v budoucnu bude mít
dopad na čistotu životního prostředí.
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