RAD FLEXIBLE

TOMRA T9
s novým
EasyPac
TM

Dokonale zapadnú
do vašej predajne

Vyjdite v ústrety
vašim zákazníkom
Zaručte im rýchly výkup
jednorazových obalov, obalov na
opakované použitie a dokonca aj
celých prepraviek v exponovaných
časoch vďaka najmodernejším
rozpoznávacím technológiám
TOMRA FlowTM a True VisionTM
v automate T9. A vďaka funkcii
linky EasyPac, ktorá presmeruje
tok obalov, je T9 zákazníkom k
dispozícii aj počas vyprázdňovania
zbernej nádoby*.
*Vyžaduje si minimálne dve zberné nádoby
na daný typ obalu.

Nestratí sa v žiadnej
predajni
Nakonfigurujte si zálohomat
TOMRA T9 s novou linkou EasyPac
tak, aby dokonale zapadol
do usporiadania vašej predajne
a vy ste maximálne využili
priestor. Zároveň ho môžete
prispôsobiť objemu predaja a mixu
používaných obalov voľbou počtu
boxov od jedného až po šesť.

Šetrite čas
zamestnancov
vďaka novej linke
EasyPac
Nová technológia ultrazvukových
senzorov, kompletne redizajnované
základné moduly, robustnejšie
diely a vylepšené používateľské
rozhrania výrazne uľahčujú čistenie
zariadenia a odstraňovanie
problémov a zároveň minimalizujú
hromadenie nečistôt vo vnútri
zariadenia.

Základný box

Nový EasyPac:
Prehľad kľúčových
vylepšení

1.

1

Nové ultrazvukové snímače pre vylepšenú detekciu
objektov.
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2. Nové, úhľadnejšie panely, ktoré zakrývajú reťaze
a zhutňovače a odkrývajú len časti určené na
čistenie.
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3. Menej zón, v ktorých sa môžu hromadiť nečistoty
a špina.
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4. Žiadne tunely vo vnútri boxu pre ľahký prístup
pre čistenie a riešenie problémov.

Tunely
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5. Nové tunelové segmenty s hladkými vnútornými
aj vonkajšími povrchmi, menším počtom nerovností
a zmenšenou povrchovou zónou v blízkosti
dopravníkových pásov na uľahčenie čistenia a zvýšenie
výkonu.
6. Nový modul tunelového vstupu s hladkými povrchmi
a väčším vekom pre ľahší prístup pri čistení.
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7. Nová a väčšia záchytná podložka, ktorá sa ľahšie čistí.
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Zmeny* a vylepšenia ∆
8. Nové ultrazvukové snímače pre vylepšenú detekciu
objektov.∆
9. Nová, robustnejšia konštrukcia s vylepšeným
vzhľadom a hladkými povrchmi.*∆
∆
10. Väčšie priehľadné veko pre jednoduchšiu kontrolu.*
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11. Nová podložka na zachytávanie nečistôt a špiny.*
12. Pri inštalácii menej ako 0,5 m od boxu nie je
potrebná žiadna podperná noha.*
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TOMRA T9 s novým EasyPacTM
Nekonečné možnosti
optimalizácie prevádzky
Váš T9 EasyPac nastavíme na
mieru špecifickým potrebám vašej
predajne – od zohľadnenia správneho
mixu zálohovaných obalov a
konfigurácie zázemia až po exteriér
T9 a zákaznícke rozhranie. Váš
výkupný systém vieme aktualizovať
kedykoľvek, takže táto investícia vám
poslúži aj z dlhodobého hľadiska,
dokonca aj ak sa zmenia vaše
potreby.

Smart zážitok vďaka
modernej konektivite
Nemusíte využiť ani o milimeter viac
priestoru, a predsa môžete vylepšiť váš
automat T9 EasyPac vďaka digitálnym
nástrojom TOMRA, ktoré vychádzajú
v ústrety zákazníkom, podporujú
predaj a zefektívňujú fungovanie vášho
recyklačného automatu.

Notify+Assist

myTOMRA

Voucher Control

API
Promotion

Weekly Reports

API Integration

RECYKLÁCIA SA VÁM VRÁTI
TOMRA stojí na čele revolúcie zdrojov – pomáhame spravovať prírodné suroviny našej
planéty, dnes aj do budúcnosti.
Veríme, že Clean Loop Recycling (čistý cyklus recyklácie) je jednoduché riešenie
spracovávania použitých nápojových obalov, ktoré pomáha využívať hodnotné suroviny
bez toho, aby sa s nich stal odpad. Naopak, dokáže zdroje využívať nie jednorazovo, ale
opakovane.
V srdci Clean Loop Recycling stojíte vy a hráte dôležitú rolu na mieste, kde sú nápojové
obaly zbierané a triedené na recyklovanie.
Recyklácia sa vám vráti a spoločne dokážeme maximalizovať jej pozitívne dopady pre
zákazníkov, vaše podnikanie a najmä našu planétu.

Spolupráca s TOMRA vášmu podnikaniu prinesie skutočné výhody:

Výnimočný zážitok
z recyklovania pre
vašich zákazníkov

Efektívna prevádzka
pre pohodu vašich
zamestnancov

Spracujte viac obalov
ako kedykoľvek predtým
vďaka efektívnemu a
škálovateľnému systému,
ktorý dokáže prijať väčšie
objemy aj na malom
priestore.

Rýchle servisné služby, ktoré
vám dokážu pomôcť v mihu
oka, zaručujú, že váš systém
bude funkčný a pripravený
recyklovať od rána do večera.

Rozumná investícia
do budúcnosti
Vyberte si partnera pre
recykláciu, ktorý vám
ponúka lokálne služby,
vysokú kvalitu a stále nové
vylepšenia, a ktorý zaručí,
že váš systém bude
fungovať bezchybne a
podporovať vaše podnikanie
dnes aj do budúcnosti.

RAD FLEXIBLE

TOMRA T9 BottleTM

ROZPOZNÁVANIE
Technológia rozpoznávania

Displej
Vstupný otvor
Slot pre potvrdenie
Dvere
1704 mm
+238 mm

Akceptované obaly
Rýchlosť2
Veľkosť obalov
Voliteľné funkcie

TOMRA Flow TechnologyTM (okamžité 360° skenovanie –
rozpoznávanie tvaru, detekcia plnej nádoby, rozpoznávanie
čiarových kódov a detekcia kovov)
Jednorazové a znovu naplniteľné plastové fľaše, jednorazové
a znovu naplniteľné sklenené fľaše, plechovky
Až 60 obalov za minútu
Veľkosť fľaše: priemer 50 – 130 mm, výška 85 – 380 mm
Veľkosť plechovky: priemer 50 – 100 mm, výška 80 – 200 mm
Rozpoznanie bezpečnostnej značky (špecifické pre niektoré trhy)

PROSTREDIE
Vlhkosť
Teplota
667 mm

605 mm

605 mm x 667 mm x 1 704 + 238 mm
Prednastavená / najnižšia: 1 332 / 1 310 mm so zadnou zostavou
EasyPac
238 mm (1 704 – 1 942)
0,4 m2
119 kg

ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA
Typ zariadenia
Farby

Používateľské rozhranie

Voliteľné doplnky

Kompatibilné zariadenia

Hluk
ELEKTRICKÉ PARAMETRE

ROZMERY
Rozmery (š x h x v)
Výšková poloha vstupného
otvoru 1
Rozsah nastavenia pre výšku
Pôdorysná plocha
Hmotnosť

Relatívna vlhkosť maximálne 90 %, bez kondenzácie
+10 °C až +40 °C
Zariadenie je určené na používanie v interiéri.
Priebežná ekvivalentná hladina akustického tlaku: LAeq: <75 dB

Reverzný predajný zálohomat orientovaný na spotrebiteľa
Svetlošedá NCS S3005-R80B, tmavošedá NCS S7005-R80B,
červená NCS S1580-Y90R a čierna. Výber medzi lesklou a matnou
(predné dvere). Vlastná farebná a dekoračná potlač na želanie.
Displej: 10,4’’ dotykový displej, možnosti videa a zvuku, pokyny
pre používateľa na obrazovke stroja.
Tlačiareň: termálna
Krátke dvere pre nástennú montáž, nástenné rámy, robustné
multimediálne rozhranie, hák na tašku, predĺžený vstupný kužeľ,
predĺžený vstupný kužeľ so svetelným vedením, bočný alebo
predný zámok, napájacia zásuvka, predné dvere s držiakom letákov,
režim darovania, elektronická potvrdenka, chrániče fliaš, bočné
zvodidlá podávacieho dopravníka a čítačka vernostných kariet.
EasyPac, MultiPac a MultiPac Air

Spotreba energie
Sieť

V neaktívnom stave: 45 W Maximálna: 285 W
230 V striedavý prúd 50 Hz, jednofázový s uzemnením, min. 10 A,
max. 16 A

KONEKTIVITA
Externé IT rozhranie
Digitálne nástroje

1
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LAN (Ethernet TCP/IP), kompatibilné s POS
Plne kompatibilné s portfóliom digitálnych produktov a rozhraní API
spoločnosti TOMRA

K spodnej časti vstupného otvoru.
Výkonnosť sa môže meniť v závislosti od trhu, výkupných regulácií a požiadaviek systému.

Get in the Loop na collection-sk.tomra.com
SÚLAD S PRÁVNYMI PREDPISMI
Tento produkt je súčasťou konfigurovateľného systému komponentov. Po inštalácii na mieste prevádzky, testovaní a pripojení
k sieti musí byť označený štítkom a opatrený značkou CE. Označenie CE je založené na nasledujúcich európskych smerniciach:
2006/42/ES – o strojových zariadeniach,
2014/30/ EÚ – o harmonizácii predpisov o elektromagnetickej kompatibilite,
2011/65/ EÚ – o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach,
2012/19/ EÚ – o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

TOMRA CERTIFIKÁCIA
Spoločnosť TOMRA SYSTEMS ASA implementovala a udržiava systém správy kvality a životného prostredia, ktorý spĺňa
ustanovenia spoločnosti Nemko týkajúce sa certifikácie systémov správy a požiadaviek noriem NS-EN ISO 9001:2015
a NS-EN ISO 14001:2015, v rozsahu definovaným organizáciou dňa 2018-05-29. Certifikácia sa týka vývoja a dodávky
automatizovaných recyklačných systémov.
Vyhradzujeme si právo na zmeny v špecifikáciách bez predchádzajúceho upozornenia. Aj keď bolo vynaložené všetko úsilie na
zabezpečenie presnosti všetkých informácií obsiahnutých v tomto dokumente, spoločnosť TOMRA nepreberá zodpovednosť za chyby,
nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu vyskytnúť. Všetky produkty a ponuky závisia od dostupnosti v jednotlivých krajinách. Myslite
na životné prostredie a netlačte tieto materiály, ak nemusíte.

ROZPOZNÁVANIE
Technológia rozpoznávania

RAD FLEXIBLE

TOMRA T9 Bottle CrateTM
Akceptované obaly
Displej
Vstupný otvor
Slot pre potvrdenie

Rýchlosť2
Veľkosť obalov

Dvere

1768 mm
+ 174 mm

Gumový záves
Priestor pre prepravku

953 mm

605 mm

Voliteľné funkcie
PROSTREDIE
Vlhkosť
Teplota

Relatívna vlhkosť maximálne 90 %, bez kondenzácie
+10 °C až +40 °C
Zariadenie je určené na používanie v interiéri.
Priebežná ekvivalentná hladina akustického tlaku: LAeq: <75 dB

Hluk
ROZMERY
Rozmery (š x h x v)
Výšková poloha vstupného
otvoru 1
Rozsah nastavenia pre výšku
Pôdorysná plocha
Hmotnosť

605 mm x 953 mm x 1 768 +174 mm
Prednastavená / najnižšia: 1 332 / 1 310 mm so zadnou zostavou
EasyPac
174 mm (1 768 – 1 942)
0,6 m2
200 kg

ELEKTRICKÉ PARAMETRE
Spotreba energie
Sieť

V neaktívnom stave: 55 W Maximálna: 285 W
230 V striedavý prúd 50 Hz, jednofázový s uzemnením, min. 10 A,
max. 16 A

KONEKTIVITA
Externé IT rozhranie		
LAN (Ethernet TCP/IP), kompatibilné s POS
Digitálne nástroje 		Plne kompatibilné s portfóliom digitálnych produktov a rozhraní API
spoločnosti TOMRA
1

ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA
Typ zariadenia
Reverzný predajný zálohomat orientovaný na spotrebiteľa
Farby
Svetlošedá NCS S3005-R80B, tmavošedá NCS S7005-R80B,
červená NCS S1580-Y90R a čierna. Výber medzi lesklou a matnou
(predné dvere). Vlastná farebná a dekoračná potlač na želanie.
Používateľské rozhranie
Displej: 10,4’’ dotykový displej, možnosti videa a zvuku, pokyny
pre používateľa na obrazovke stroja.
Tlačiareň: termálna
Voliteľné doplnky
Krátke dvere pre nástennú montáž, nástenné rámy, robustné
multimediálne rozhranie, hák na tašku, predĺžený vstupný kužeľ,
predĺžený vstupný kužeľ so svetelným vedením, bočný alebo
predný zámok, napájacia zásuvka, predné dvere s držiakom letákov,
režim darovania, elektronická potvrdenka, chrániče fliaš, bočné
zvodidlá podávacieho dopravníka a čítačka vernostných kariet.
Kompatibilné zariadenia
EasyPac, MultiPac a MultiPac Air

TOMRA Flow TechnologyTM (okamžité 360° skenovanie – rozpoznávanie
tvaru, detekcia plnej nádoby, rozpoznávanie čiarových kódov a detekcia
kovov)
TOMRA True VisionTM (detekcia prepraviek a obsahu)
Jednorazové a znovu naplniteľné plastové fľaše, jednorazové a znovu
naplniteľné sklenené fľaše, plechovky a prepravky
Až 60 obalov za minútu
Až 21 prepraviek za minútu
Veľkosť fľaše: priemer 50 – 130 mm, výška 85 – 380 mm
Veľkosť plechovky: priemer 50 – 100 mm, výška 80 – 200 mm
Veľkosť prepravky
– minimálna: šírka 120 mm, výška 100 mm, dĺžka 120 mm
– maximálna: šírka 405 mm, výška 405 mm, dĺžka 530 mm
Rozpoznanie bezpečnostnej značky, detektor plnej prepravky,
detektor farby a loga prepravky
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K spodnej časti vstupného otvoru.
Výkonnosť sa môže meniť v závislosti od trhu, výkupných regulácií a požiadaviek systému.

Get in the Loop na collection-sk.tomra.com
SÚLAD S PRÁVNYMI PREDPISMI
Tento produkt je súčasťou konfigurovateľného systému komponentov. Po inštalácii na mieste prevádzky, testovaní a pripojení
k sieti musí byť označený štítkom a opatrený značkou CE. Označenie CE je založené na nasledujúcich európskych smerniciach:
2006/42/ES – o strojových zariadeniach,
2014/30/ EÚ – o harmonizácii predpisov o elektromagnetickej kompatibilite,
2011/65/ EÚ – o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach,
2012/19/ EÚ – o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

TOMRA CERTIFIKÁCIA
Spoločnosť TOMRA SYSTEMS ASA implementovala a udržiava systém správy kvality a životného prostredia, ktorý spĺňa
ustanovenia spoločnosti Nemko týkajúce sa certifikácie systémov správy a požiadaviek noriem NS-EN ISO 9001:2015
a NS-EN ISO 14001:2015, v rozsahu definovaným organizáciou dňa 2018-05-29. Certifikácia sa týka vývoja a dodávky
automatizovaných recyklačných systémov.
Vyhradzujeme si právo na zmeny v špecifikáciách bez predchádzajúceho upozornenia. Aj keď bolo vynaložené všetko úsilie na
zabezpečenie presnosti všetkých informácií obsiahnutých v tomto dokumente, spoločnosť TOMRA nepreberá zodpovednosť za chyby,
nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu vyskytnúť. Všetky produkty a ponuky závisia od dostupnosti v jednotlivých krajinách. Myslite
na životné prostredie a netlačte tieto materiály, ak nemusíte.

RAD FLEXIBLE

Nový EasyPacTM

ACROSS cabinet

SKLADOVACIA KAPACITA ZBERNEJ NÁDOBY
Akceptované obaly
Jednorazové a znovu naplniteľné plastové fľaše, jednorazové a znovu
naplniteľné sklenené fľaše a plechovky
Skladovacia kapacita /
PET fľaše: až 1 500 (zhutnené)
Plechovky: až 6 000 (zhutnené)
zberná nádoba1
50/50 zmiešané PET fľaše / plechovky: 2 000 (zhutnené pomocou
drviča mixu)
Sklenené fľaše: až 4002
Veľkosť obalov
Veľkosť fľaše: priemer 50 – 130 mm, výška 85 – 380 mm
Veľkosť plechovky: priemer 50 – 100 mm, výška 80 – 200 mm

ALONG cabinet

Dvierka hornej
skrinky
Displej
1800 mm

1800mm

Dvierka dolnej
skrinky

PROSTREDIE
Vlhkosť
Teplota

Relatívna vlhkosť maximálne 90 %, bez kondenzácie
+10 °C až +40 °C
Zariadenie je určené na používanie v interiéri.
Priebežná ekvivalentná hladina akustického tlaku: LAeq: <75 dB

Hluk
1400mm

1000 mm

ROZMERY (JEDEN BOX)
Rozmery (š x h x v)
Pôdorysná plocha
Hmotnosť

ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA
Typ zariadenia
Usporiadanie/orientácia

1000 mm

1400 mm

1 400 mm x 1 000 mm x 1 800 mm
1,4 m2
260 kg

Modulárne riešenie zadnej zostavy
Smerovanie linky rovno/doprava/doľava alebo diel s výhybkou
(križovatkou)
Typy boxov
ALONG (pozdĺžny), ACROSS (naprieč) a ASIDE (do boku)
Počet boxov v jednej zostave
1–6
Počet zhutňovačov na box
1–2
Počet zberných nádob na box
1 (rozmery europalety) alebo 2 (polovičné)
Typy zhutňovačov
Na PET fľaše, plechovky, mix, sklo
Smer vykladania zbernej nádoby Dlhá alebo krátka strana
Konfigurácie konca dráhy
Stôl so zdvíhačom fliaš, voľný koniec a mäkké spustenie
Farby
Dva odtiene sivej a čierna
Používateľské rozhranie
Predný displej so šípkami a tlačidlom
Voliteľné príslušenstvo
Ochrana nôh boxu a záchytná podložka
Kompatibilné zálohomaty
orientované na spotrebiteľa
TOMRA T9 Bottle a TOMRA T9 Bottle Crate

ELEKTRICKÉ PARAMETRE
Spotreba energie3		
V neaktívnom stave 22 W, v aktívnom 400 W a maximálna 3 400 W
Sieť		
400 V striedavý prúd 50 Hz, trojfázový s uzemnením, 16 A
KONEKTIVITA
Externé IT rozhranie		
Digitálne nástroje 		
		
1

2
3

LAN (Ethernet TCP/IP), kompatibilné s POS
Plne kompatibilné s portfóliom digitálnych produktov a rozhraní API
spoločnosti TOMRA

Približné hodnoty pre 1x 1/1 europaletu. Kapacita sa líši v závislosti od kombinácie obalov, typu a konfigurácie systému.
Dostupnosť modulov sa môže na jednotlivých trhoch líšiť.
Limitované hmotnosťou, približná hodnota.
Maximálna spotreba energie systému sa líši v závislosti od počtu boxov a zhutňovačov a konfigurácie systému.

Get in the Loop na collection-sk.tomra.com
SÚLAD S PRÁVNYMI PREDPISMI
Tento produkt je súčasťou konfigurovateľného systému komponentov. Po inštalácii na mieste prevádzky, testovaní a pripojení
k sieti musí byť označený štítkom a opatrený značkou CE. Označenie CE je založené na nasledujúcich európskych smerniciach:
2006/42/ES – o strojových zariadeniach,
2014/30/ EÚ – o harmonizácii predpisov o elektromagnetickej kompatibilite,
2011/65/ EÚ – o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach,
2012/19/ EÚ – o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

TOMRA CERTIFIKÁCIA
Spoločnosť TOMRA SYSTEMS ASA implementovala a udržiava systém správy kvality a životného prostredia, ktorý spĺňa
ustanovenia spoločnosti Nemko týkajúce sa certifikácie systémov správy a požiadaviek noriem NS-EN ISO 9001:2015
a NS-EN ISO 14001:2015, v rozsahu definovaným organizáciou dňa 2018-05-29. Certifikácia sa týka vývoja a dodávky
automatizovaných recyklačných systémov.
Vyhradzujeme si právo na zmeny v špecifikáciách bez predchádzajúceho upozornenia. Aj keď bolo vynaložené všetko úsilie na
zabezpečenie presnosti všetkých informácií obsiahnutých v tomto dokumente, spoločnosť TOMRA nepreberá zodpovednosť za chyby,
nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu vyskytnúť. Všetky produkty a ponuky závisia od dostupnosti v jednotlivých krajinách. Myslite
na životné prostredie a netlačte tieto materiály, ak nemusíte.

TOMRA TOMRA T9 a nový EasyPac/SK/01.2022

RAD FLEXIBLE

1150 mm

TOMRA T9
s novým
TM
EasyPac

1500 mm
3800 mm

Dokonale zapadnú
do vašej predajne

5150 mm

2050 mm

1300 mm

T9 Bottle s EasyPac ACROSS
(1 zhutňovač)

T9 Bottle s EasyPac ALONG
(1 zhutňovač / 2 zhutňovače)

T9 Bottle s EasyPac ALONG
(1 zhutňovač)

Pôdorys: 3,1 m2

Pôdorys: 4,4 m2

Pôdorys: 6,7 m2

1630 mm

2050 mm
2900 mm

6000 mm
3150 mm
2600 mm

Príklady usporiadania systému

T9 Bottle Crate s EasyPac ALONG
(1 zhutňovač)

T9 Bottle Crate s EasyPac ACROSS
(1 zhutňovač)

T9 Bottle Crate s EasyPac ASIDE
(2 zhutňovače)

Pôdorys: 9,8 m2

Pôdorys: 6,5 m2

Pôdorys: 7,5 m2

* Obdĺžnikový obal pre systém, servisná oblasť nie je zahrnutá.

Get in the Loop na collection-sk.tomra.com

