
Repant Cosmos

Enkel og hurtig håndtering af retur-emballage

Nyt og innovativt design

Individuelt design af front

Stor grafisk farve touch-screen

Enkel tilpasning for donationknap

Håndterer alle emballagetyper

Op til 60 flasker/dåser pr. minut

Enkel og tidsparende rengøring

Kan tilsluttes DRS-sorteringsanlæg
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Highlights

Tekniske specifikationer
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Indfødning af emballage

Registreringshastighed

Emballagtyper

Emballagestørrelse

Emballagehukommelse

Form-identifikation

Stregkodeidentifikation

Vægtgenkendelse

Sortering

Komprimering

Styresystem

Opbevaringskapacitet

Spænding

Effektforbrug

Driftspænding

Dim.

Arbejdstemperatur

Relativ fugtighed

Varslingssystem

Display

Printer

Sikkerhed og godkendelse

Overvågning og remote control

-

Liggende indfødning - et hul for alle emballagetyper

40-60 flasker og dåser pr. minut

Glasflasker, pet, dåser, ref-pet og kasser (NB: kun model 3100 tager kasser)

0,15 3 liter

7.600 emballagetyper

Videosystem

Aflæser horisontale og vertikale stregkoder

Elektronisk vægt

Fem fraktioner; glas, pet, dåse, ref-pet og kasser (NB: kun model 3100 tager kasser)

Dåser og ref-pet komprimeres

PC med Linux operativsystem

Glasflasker: 160 stk

Pet-engangsflasker: 450 stk

Aluminium- og ståldåser: 1300 stk

Ref-pet: 750 stk 1/2 liter flasker

230V enkelt-faset

Model 3100: Natstilling mindre end 40 W - Standby 200 W

Model 2100: Natstilling mindre end 40 W Standby 85 W

Model 3100: 550-1350 W - Integreret batteri back-up

Model 2100: 400-1200 W - Integreret batteri back-up

Model 3100: L 2950 mm (+ flaskebord) x B 2120 mm x H 2115 mm (inkl. advarselslampe)

Model 2100: L 2950 mm (+ flaskebord) x B 1575 mm x H 2115 mm (inkl. advarselslampe)

10-35°C

Mindre end 90 % luftfugtighed, uden kondens

Lys- og lydsignal, samt forvarsel om, at container er ved på at være fyldt.

Baggrundsbelyst VGA-farvedisplay.

Grafisk termoprinter for tekst, billeder og stregkode. 2100 kvitteringer/rulle.

CE-mærket. Indkapslet for reduktion af lyd og klemmerisiko. Integreret nødstop.

Lagring af data sker i automaten. Historieliste med detaljeret information.

Aflæsning af automatens tilstand på skærm og printer. Aflæsning og analyse over netværk

eller (modem ?)
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Effektiv og nem håndtering af returpant

Repant Cosmos er en ny effektiv, fleksibel automat for retur-

emballage, specielt designet til det danske marked. Den tager

imod alle DRS-godkendte typer af PET-emballage, glasflasker,

dåser og kasser.

Flaskeautomaten har en letforståelig og brugervenlig touch-

screen i farver og flot nyt high-tech design. Cosmos består af

standardmoduler, er meget fleksibel og kan nemt tilpasses

kundens behov og ønsker.

Repant Cosmos er en helt ny generation af returpantsystemer

og er baseret på gennemtestet teknologi. Det betyder, at der

er integreret et utal af stærke features og nye designmæssige

muligheder, bl.a.:

nyt og innovativt design med låge i hærdet glas, med mulig-

hed for individuelt design med print af logo og tekst.

stor grafisk farveskærm med touch-screen

enkel tilpasning for donationknap eller lignende funktioner

varslingstjeneste advarer inden problemer opstår

tager imod alle emballagetyper (PET-emballage, glasflasker,

dåser og mulighed for modtagelse af kasser)

hurtig og effektiv automat - op til 60 flasker/dåser pr. minut

komprimering af engangsemballage

enkel og tidsparende rengøring

kan tilsluttes alle DRS-sorteringsanlæg m/u komprimator

PC-baseret platform for enklere og bedre fjerndiagnostik -

dette giver færre servicebesøg

Servicevenlig - enkel udskifting af alle sliddele

Modulbaseret fleksibel sorteringssystem til baglokalet

Et utal af stærke features:
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Hammerflot design med mange muligheder

Sikker identifikation

Driftsikker og funktionel konstruktion

Et nyt, virkelig flot design-feature er maskinens glasfront, hvor kunden

kan få sit eget individulle layout med logo og endog også 4-farvet

foto-tryk. Det tykke glas fremhæver både farver og grafik, så det frem-

står utroligt flot med klare farver.

Automaterne har en brugervenlig grafisk touch-screen, som er nemt

at forstå og betjene. Der kan opsættes op med flere, forskellige dona-

tionsmuligheder. f.eks. velgørenhedsorganisationer eller den lokale

idrætsforening - det beslutter den individuelle butik helt selv.

Identificering af retur-emballagen sker vha. video, stregkode, vægt

og metaldetektor.

Videosystemet aflæser retur-emballagens form og kan identificere

flasker, selv om de mangler stregkode. Stregkodesystemet læser

stregkoden hurtigt og effektivt.

Med vægten reduceres risikoen for udbetaling af pant for fulde

flasker/dåser. En metaldetektor kan ved behov identificere dåser

af stål og aluminium.

Cosmos findes i to udgaver, model 2100 uden kassedel og 3100 med

kassedel til hele kasser.

Det effektive sorteringsanlæg i baglokalet sørger for den videre

håndtering. Individuelle glasflasker opsamles på et opsamlingsbord,

mens pet og dåser komprimeres og gemmes i kasser eller plastsække

og ref-pet går til egen container. Hele kasser transporteres på rulle-

bane længere ind i baglokalet.

Repant Cosmos

Flot, brugervenlig touch-skærm

Den store touch-skærm er nem at betjene og kan opsæt-

tes med forskellige individuelle funktioner, bl.a. en dona-

tionsknap, f.eks. til den lokale idrætsforening eller til en

velgørende institution som Røde Kors.
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