Can & Bottle

ZETA RANGE

TEKNOLOJÝSÝ ÝLE ÇEVREYE SAYGILI
Zeta; teknolojisi, R 134a gaz sistemi ve yalýtým özelikleri ile çevreye karþý duyarlýlýk
misyonunu tekrar tekrar yerine getirir.
Az enerji kullanma modunda bile maksimum performansýný sergileyebilir. Yeni soðutma
ünitesi, arkada teknisyenler kapaðý açýp bakým yaptýðý anda, hiçbir sýcaklýk kaybýna
uðramadan çalýþabilmesini saðlar.
Ayrýca, tüm kabin sistemi ekstra yalýtým özellikleri ile donatýlmýþtýr.
Bu elektrik ve güvenlik özellikleri ile, Zeta serisi, IMQ sertifikasý sahibidir.
Alanýnda mevcut tüm standartlarla EEC gereklerini 89/392, 89/336 ve 73/23 yerine
getirir. Sakatlarýn kullanýmýna tamamen uygundur.

ELEKTRONÝK
•
•
•
•
•
•

Standart tüm protokollerde Yönetici - MDB/ICP çalýþýr.
Seçim butonlarý sayýsaldýr
Panel yardýmý ile tamamen programlanabilir.
Otomatik yükleme iþlemini Necta yazýlýmý PSION ve Necta’s Superprogrammer yapar.
RS232 ya da IRDA ara yüzünü kullanýr.
Uzaktan kontrol edilebilirl, GSM baðlantýsý. Baþka bir otomatla birleþtirildiðinde
16 bit elektronik kontrolü kullanabilir, örnek Zenith, Astro ve StarFood.

Bakým ve programlama iþlem
Kapýdaki sayaç kapatýlmalýdý

ÖDEME SÝSTEMLERÝ
Fiþ kullanýmý, parasýz kartlý ya da anahtarla
kullaným, para üstü verebilen madeni para
mekanizmasý gibi çok yönlü kullanýmlar.

TEKNÝK ÖZELLÝKLER
MODEL

ZETA 450/5

Seçim sayýsý

AKSESUARLAR

Diziliþ

• Çok sayýda, deðiþik ölçülerde ürün
koymak için yuva
• Çok sayýda özel þekillerde tasarlanmýþ
Tabak vb sergileme kaplarý
• Madeni para kutusu için kilit
• Kýzýlötesi donanýmý
• Taþýma donanýmlarý
• Duvara ve yere tutturma donanýmlarý
• Tekerlekler
• Rs232
• GSM baðlantýsý

ZETA 450/7

5

*

7

3D+2S

Boyutlar mm (YxGxD)

ZETA 550/

6

3D+4T

9

4D+2S

1830x720x910

Derinlik açýk kapý anýnda

ZETA 550/6

3D+2S+4T
1830x850x910

745

Aðýrlýk kg

745

290 ca.

330 ca.

Toplam kapasite
Kutu

440

394

544

522

Þiþe

220

156

272

220

(+82 kutu)
Toplam kapasite tekli modül

boþluklar görülebilir

(+82 kut
boþluklar görülebilir

Voltaj

230 V

230 V

Frekans

50 Hz

50 Hz

Güç

750 W

Soðutma kapasitesi

750 W

550 W

550 W

Ortalama enerji tüketimi
Stand-by, 24 saat

5 kWh

5.7 kWh

*T=Kýzak/Kývrým D=Çift kolon

TOPLAM KAPASÝTE

TOPLAM KAPASÝTE

TOPLAM KAPASÝTE

S=Tek kolon

TOPLAM KAPASÝTE

ZETA SERÝSÝ
Mükemmel alan / satýþ oraný

Kazanç saðlayacak avantajlar.
Zeta serisi yüksek sunum becerisi ile geniþ çeþitlilik ve esneklik sunar. Kutu ve þiþe içecekleri
0.25 ve 0.33 l kutu içecekler için dörtü diziliþ, PET ve cam
þiþeler için en yaygýn çaptaki 62 mm ve 73 mm için ikili diziliþ .
Zeta serisi ayrýca diðer yaygýn içecek seçeneklerini de sunar.
Uluslararasý ürün ölçülerinde, 20 oz/0.6 l PET þiþeleri ve
12 oz/0.355 l kutularý sunma becerisine sahiptir..
Dikey ve hoþ kabin yapýsý ile, Zeta serisi özel ihtiyaçlar için
farklý çözümler sunacak modellere sahiptir. (450, 550
ve750) Deðiþik mekanlara deðiþik çözümler...

Geniþ ürün
servis çeþitliliði

ESNEKLÝK

Kutular için dörtü diziliþ

Donanýmlarý ile üç farklý þekilde servis iþlemi yapabilir.
Bunlar (kutular için oluklar, tekli ya da çiftli kolaonlar kutular ve
þiþeler için), Zeta serisi kolay programlanarak çalýþýr. Ayrýca
ilave donanýmlarý ve teknolojileri ile daha da güçlendirilebilir.
Tüm yerleþim seçenekleri için tek bir satýþ kanalýndan kontrol
mümkündür .

Þiþeler için ikili diziliþ

MAKSÝMUM GÜVENLÝK
Zeta serisi hýrsýzlýða karþý korumalýdýr. Her türlü yýkýcý ve yýpratýcý
etkiye karþý dayanýklýdýr. Dökme alüminyum panel, kurcalamaya
Karþý denenmiþ servis alaný, programlanabilir kilit ve takviyeli
yüzey kaplamasý... “içine girilimez”.

Yüksek standartta
bileþenler ile

Geliþmiþ kapý tasarýmý, eðimli yüzey hatlarý ve büyük arka kilitli yapýsý, kullaným sýrasýnda karþýlaþýlacak tüm zorlu
çevre koþullarýna dayanabilecek Zeta serisi özelliklerindedir. Bu korumalý ve iri yapýsýna raðmen
kapýsý yenilenebilen reklam alanlarýna sahiptir. Böylelikle içeceklerin servisini yaparken reklam ve tanýtým iþinide
fazlasýyla yapmaktadýr. Tüm yüzeyi kolaylýkla deðiþebilen reklam alaný olark kullanýlabilir.

serisi farklýlýðý

KOLAY YÜKLENEBÝLME, YERLEÞTÝRÝLEBÝLME
VE BAKIM

Yüksek performanslý
soðutma ünitesi

yükleme

Zeta 550
is available in a Lx version for
banking with Zenith and StarFood

Kolanlara kolay ulaþýlabilir. Þiþeler, kutular doðal yapýlarý bozulmadan basitçe yerleþtirilebilir. Kapý sistemi yavaþça
açýlabilir olduðundan kullaným sýrasýnda sorun çýkarmaz ve boyutlarý ile çok yerinde çözümlere olanak verir.
( 800 mm altýnda). Bu güçlü tasarýmý yanýnda
soðutma ünitesi, gerekli sýcaklýk deðerlerini saðlayarak uygun saklama ve servis ortamý sunar.
Tüm durumlar için alýnmýþ önlemleri ile bir otomat olarak
temizlenmesi ve bakýmý kolaydýr.

Farklý bir konsept

Çevreye maksimum
saygýlý

Örnek olarak farklý büyüklükte
çok çeþitli çaplarda ürünler
(kutular , Pet ve cam þiþeler
62 mm ve 73 mm arasý çaplarda)

TASARIM

oluþmuþ bir Zeta

Kolay bakým ve

ø mm ø mm ø mm ø mm ø mm
66
69
73
62
73

Hýzlý ve kolay
yüklenebilme

Yüksek performanslý
soðutma ünitesi

