
H-10/H-11

Výkupové automaty H-10 a H-11 nabízí čistý a 
robustní vzhled. Jsou určeny pro nízký až střední 
objem výkupu obalů. H-10 a H-11 se vyplatí 
používat tam, kde je požadován jednoduchý a 
efektivní výkupový systém pro nakládání se 
zálohovanými obaly.

• H-10 a H-11 vykupují zálohovené 
jednocestné obaly 

•

•

H-11 je navíc vybaven zařízením SoftDrop™ , 
kde se bezpečně  ukládají zálohované vratné 
obaly (sklo)
21.5-palcový displej zaujme Vaše zákazníky

• Optický systém proti podvodům 

ZAJÍMAVÉ jEDNODUCHÁ OBSLUHA JEDNODUCHÉ UMÍSTĚNÍ

REVERSE VENDING
InPac

• Jednoduchá obsluhovatelé dokonce i 
pro nezaškolený personál s intuitivními 
nápovědami na dotykovém displeji

• Proti předchozím zařízením takového 
typu snižuje četnost vyprázňování a 
zvyšuje dobu chodu zařízení a to 66 % 
zvýšením kapacity zásobníků 

• Ideální pro zákazníky s potřebou 
efektivity prostou a flexibilitou systému

• Volitelně pro vnitřní a venkovní 
chráněné prostory instalace

• “Plug-and-play” zařízení, po připojení je 
ihned připraveno k použití 

• Sdílejte Váše nápady na 
dotykovém barevném panelu s 
vysokým rozlišením

• Jednoduchý vzhled lze jednoduše 
upravit přesně podle Vašich 
požadavků 

ZAJÍMAVÉ

JEDNODUCHÁ  OBLUHA

JEDNODUCHÉ UMÍSTĚNÍ



H-10/H-11 

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION
35 billionů použitých nápojových obalů je každoročně vráceno přes TOMRA výkupové automaty. Společnost TOMRA přispívá ke 
snížení roční produkce skleníkových plynů rovnající se emisím 2 millionů vozidel, kde každé ujede 10 000 kilometerů.

Kontakt:
TOMRA s.r.o. 
Mocovská 1671
250 88 Čelákovice
http://tomra.orwak.com
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Rozměry

Specifikace obalů Rychlost výkupu Provozní podmínky Napájení Připojení k LAN

Kapacita zásobníků (ppo sklepání)

Typy materiálů

Jednocestné PET lahve, 
plechovky a sklo (bez 
drcení). Vícecestné 
zálohované sklo je 
přijímáno pouze se 
zásobníkem Soft-Drop

Rozměry obalů
Průměr 50-115 mm
Výška 80-380 mm

Spotřeba
H10: v klidu: 50W Max (cca.) 70W           
H11: v klidu: 50W Max (cca.) 300W  

Napájení
100–240 V AC jednofázové s 
uzemněním, 50/60 Hz, min 10A

Tvar a čárový  kód
Až 15 obalů
za minutu

Vlhkost
Maximální relativní 90% 
vlhkost, nekondenzující

Teplota
0°C až +40°C (32°F - 104°F) 
Zařízení je konstruováno 
pouze pro vnitřní použití

LAN (Ethernet TCP/IP)
3G/4G/5G

Rozpoznání tvaru 
Možnost doplnění o 
poloautomatické 
čtení čárového kódu

Vnitřní zásobník SoftDrop
nebo igelotový pytel, 
volně stojící zařízení, 
vyprazďnování vpředu

Přední dveře: RAL 
9011 
Šasi automatu: RAL 
7042

RFID čterka*
Čtečka Magnetických karet*
NFC čtečka*
Měřič spotřeby elektrické 
energie                     
Electronický lístek (POS)

*Není ve standardu

21.5’’ dotykový displej

Roozlišení
WSUVGA+(WSUGA/
HDTV)                    
(1920(V) ×1080(Š)

Podporované barvy
16.7M (RGB 8-bitů)  
Uživatelské návody na 
dipleji

Plechovky: 380 plechovek (0.33L)

PET: 240 lahvé (0.5L) 

PET: 90 lahví (1.5L) 

Plechovky: 520 plechovek (0.33L) 400 plechovek (0.33L)

PET: 350 lahví (0.5L) 250 lahví (0.5L) 

PET: 150 lahví (1.5L) 110 lahví (1.5L)

Sklo: N/A 170 lahví (0.6L) 

Hodnoty pro základní zásobník: Š:600 x H:800 x V:850 mm

HORNÍ ZÁSOBNÍK (1)

DOLNÍ ZÁSOBNÍK (2)

PYTEL SOFTDROPTM

Vyhrazujeme si právo na změny ve specifikaci bez předchozího upozornění. I přes veškeré vynaložené úsilí k zajištění správných informací obsažených v tomto dokumetu
nenese společnost TOMRA žádnou odpovědnost za případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí.

Plně kompatibilní s TOMRA Connect nabídkou digitálních produktů

    Konfigurace RRozpodnávání Uživatelské rozhraní Barva dveří Příslušenství

• Notify+Assist app for iOS and Android
• Fleet view portal

-  Reporting, Volumes Daily
-  Reporting, Container mix
-  Reporting, Cleaning frequency
-  Reporting, Out of Service full bin
-  Reporting, Not cleaned last week
-  Reporting, Volumes weekly

• Weekly analytics
-  RVM usage 
-  RVM cleaning 
-  RVM bin handling 
-  RVM barcode recognition

• POS integrated Receipt 
Control

• Data streaming and business intelligence 
reporting to meet customer data needs 

• In-store marketing, manageable by 
TOMRA Connect campaign tool 
-  On-screen promotion
-  On-Receipt Coupon
-  On-screen donation

• Consumer Engagement
-  myTOMRA e-receipt and e-payout options 

(requires optional barcode reader) 
-  Retail loyalty program integration options

Více informací na  www.tomraconnect.com 
nebo kontaktujte místní zastoupení Tomra

Váha zařízení:
Hmotnost H-11 je 270 kg
Hmotnost H-10 je 230 kg

Podlahová plocha:
0.76m2

950 mm 802 mm

804 mm
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