ÖDEME SİSTEMLERİ

ÖRNEK VE OLASI KONFİGÜRASYONLAR

Astro önceden programlanarak ve uygun ödeme

uygun ödeme şekillerini kullanarak; Yönetici,
Yönetici, BDV ve MDB protokolünde çalışabilir.
Birleşik sistem olarak şu ozelliklere sahiptirler:
• Para üstü verme, madeni para kullanımı
• Fiş alma
• Kart veya anahtar ile işlem

Mekanik sayaç
İç aydınlatma

Bardak bölümü lambası
Bardak sensörü + servis lambası
Motorlu sürgü
Yedek su tankı 1 ya da 2 tank (20 ya da 2x20 litre)
Soğutma ünitesi (4 model)
Kutu bağlantıları
İlave 9. konteynır
Ön şeker karışımı hazırlama

Kırılmaz para kutusu
Yumuşatıcı inceltici kutusu
Espresso unitesi için ısıtıcı
Toz ürünler için ısıtıcı
Master/slave bağlantı donanımı
RS232 donanımı
GSM bağlantısı

ÖZELLİKLER
1830 mm*

Genişlik

650 mm

Derinlik

742 mm

Derinlik açık kapı anında

1320 mm

Ağırlık

170 kg yaklaşık.

Güç kaynağı voltajı

230 V

Güç kaynağı frekansı

50 Hz

Güç

ASTRO ES 7
(Çekirdekten bardağa
+ 6 hazneli)

ASTRO 2 ES 8
İKİLİ ÇEKİRDEKTEN BARDAĞA

(2 coffees ve +
6 hazneli)

Bean coffee
Bean coffee 2
Instant espresso coffee
Coffee long
Espresso coffee long 2
White coffee
Café au lait
Espresso white coffee 2
Cappuccino
Cappuccino 2
Espressochoc
Chocolate
Chocolate strong
Chocomilk
Decaffeinated instant espresso coffee
Decaffeinated instant coffee
Decaffeinated instant white coffee
Decaffeinated instant café au lait
Decaffeinated instant cappuccino
Instant finished product
Lemon tea
Soup
Instant tea
Instant white tea
Milk
Cup only

AKSESUARLAR

Yükseklikt

ASTRO IN 8
(8 hazneli
instant ürünler için)

SOĞUTMA ÜNİTESİ 6 SOĞUK İÇECEĞE KADAR
N&W Global Vending reserves the right to alter specifications without notice.

ASTRO

L206U01

Hot & Cold

2400 W

Su basıncı

0.5 - 8.5 bar

( 3/4” gas)

*Gerektiğindet: +10 -5 mm

INSTANT ÜRÜNLER
MODÜLER HAZNELER
B 3.5 l
A7l
Hacim 10.5l
INGREDIENT
Coffee beans

Yaklaşık kapasite (kg)

KAHVE ÇEKİRDEKLERİ
HAZNE
C
Hacim 4.5l

MODÜLER HAZNELER
D 8.5 l
E 4.8 l
Hacim 13.3l

Yaklaşık kapasite (kg)

Yaklaşık kapasite (kg)

F
Hacim10.5l
Yaklaşık kapasite (kg)
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2.6

1.3

1.7

/

/

/

Instant Coffee
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Soup
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KAPASİTE

ENERJİ TÜKETİMİ

Bardak (Ø 70-71 or 73-74 mm)

690*

Karıştırıcı ( 95/105 mm)

575

Ürün konteynır sayısı

8

Espresso kaynatıcısı

0.6 l

Instant kaynatıcısı

4.2 l

*166 cc

4.2

Espresso modeli
Başlangıç sıcaklığına kadar
Saatteki tüketim stand-by

469 Wh
210 Wh

Instant modeli
Başlangıç sıcaklığına kadar
Saatteki tüketim stand-by

370 Wh
200 Wh

ISO 9001:2000

ISO 14001
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Via Roma 24,24030 Valbrembo (BG) Italy
Ph.+39 035 606111 - Fax +39 035 606519
www.nwglobalvending.com

ASTRO
Geniş içecek seçeneği

Performans
Astro, Necta’nın yeni orta hacimli sıcak soğuk içecek otomatı, en popüler otomat serisi
Zenith özellikleri ve Kikko modelinin karışımı. Saygı duyulacak yeni teknik yapısı, kolay kullanım için
18 direkt seçim butonu, standart Necta bileşenleri ile göz alıcı bir yapı ortaya koyuyor. Astro olağanüstü
performansı ile segmentindeki tüm ürünlerin önündedir. Farklı üç modeli ile (instant, espresso ve
double espresso) Astro, çeşitli içecek lezzetlerine varabileceğiniz geniş bir kapsiteye sahiptir.

Modüler ve esnek konfigürasyonlar
YENİLİKÇİLİK
Astro, altı değişik kapasitede 8 ürün haznesi ile servis yapabilir (şekildeki gibi),
Ürünlerle doğru uyumda tasarlanmıştır ve verimli kullanılabilmektedir .

Üselik, Astro’nun diğer bir övünç kaynağı
da bitki çayları ünitesidir. Çay yapraklarını
maksimum verimle işleyerek en güzel
kıvamı sunar. Demleme ünitesi her türlü
kıvamda çay hazırlamaya izin verir. (açık
koyu vb kıvamlarda). Tabi ki özel
çaylar içinde kullanılır, bunun için
farklı devirlerde çalışabilir (opsiyonel).

İki çeşit kahve çekirdeğini
bir espresso unitesinden sunma

Geniş fotoğrafik panel ve
kullanışlı butonlar

Snap-on sistemi ve teknik yapısı ile
kolay temizlenebilme ve bakım

Gelişmiş 16-bit elektronik kontrol

Yeni modüler hazneler
kapakla ayrılmış.
7 litrelik bölüm her iki
tarafta sağ/sol.

Ayrıca Astro yeniliklerinin bir tanesi olarak sayılabilecek;
çekirdekten bardağa uygulamasında bir dağıtıcı hazneden
farklı iki kahve çekirdeği sunabilme... Bu ünite
iki ayrı öğutücü ve doz ayarlayıcıdan oluşmaktadır. Fakat
her ikisininde bir ağızdan sunumu yapılabilmektedir.
Toplam kapasitesi 4.6 kg olmak üzere.
Temizliği de bakımı gibi pratik ve kolaydır. Düz ve pürüzsüz
hoş yüzeyi leke tutmaz.

KULLANICI ARAYÜZÜ
• 18 seçim butonu artı ön seçim; içecek ve şeker kıvamı için
• Kolay okunabilir geniş buton etiketleri
• 4 satır mavi alphanumeric LCD panel
• Sesli sinyal sistemi ile uyarma mekanizması
dağıtıcının çalışmasının takibini sağlar.
• Özürlüler için her ince ayrıntı düşünülerek tasarlanmıştır.

TASARIM
Oval ön kapı ve arka panel geniş baskı ve reklam alanı , Astro en
uygun olarak iş yerlerinde, minimum alanda en geniş reklam olanağı
sunar. Kolay anlaşılabilir tasarımı, geniş butonları ve
direkkt seçim butonları ile becerikli, verimli bir otomattır.

Programlama ile kilitlenme

Astro yeni çekirdektenbardağa ünitesi ayraçla
iki farklı kahve çekirdeğini
bir hazneden sunabilir.

YÜKSEK İÇECEK KALİTESİ
Z 3000 unitesine sahip teknolojisi ile Necta karıştırıcılar, mükemmelkarışımlar...
Astro eşsiz espresso coffee ve lezzetli kahve çeşitlerini sunar. Uygun sıcaklıkta
yüksek standartlarda hazırladığı içecekleri kısa zamanda bardağınıza ulaştırır.
Ayrıca, Astro hızlı soğutma ünitesi ile değişik seçeneklere olanak verir.
6 değişik içecek seçim şansı verir.

Soğuk içecek seçeneği

Tasarımı ve donanımı ile diğer
Necta serilerine uyumluluk

ELEKTRONİK KONTROL
16-bit elektronik kontrol ve flash EPROM birleşerek esnek ve
komplike kontrol sunar. Bir PC ile kurulabilecek en kontrollü
bağlantı yapısına sahiptir. “Flash”. Uygun avuçiçi donanımlarla
kontrol sağlayan, via RS232 arayüzü: otomatik yükleme ve
kullanma istatistiklerini tutabilir. (Satış istatistiklerin gerektiği gibi
raporlayabilmeniz için EVA - DTS formatında). Flash kontrol
sistemi GSM teknolojisi ile uzaktan kontrol edilebilme seçeneği de sunar.
Astro bu yüksek esneklikteki yapısı ile farklı şekillerde konfigüre edilebilir.
18 butonu ile çok sayıda içeçeği hafızasında tutarak servis hizmeti yürütür.
Astro, Sfera ve diğer yeni Necta serisi otomat makinaları ile birleştirilebilir.
Birlikte master / slave şekilde çalışabilir, bu birleşme sırasında tek bir
ödeme sistemi kullanılabilir. Sadece bir GSM bağlantılı modem ile.

Bardak bölümü
14 cm yükseklikte
demlik için.

