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Vematics   
Betaalsystemen voor wassalons   

 

 

 

Kast: 

Kast in staal 3mm, deur 5mm, wit gepoederlakt. 

Voorzien van een zelf ontwikkeld 7 punt sluitmechanisme en 

mechanisch slot (elektronisch optioneel). 

Sloten draaien in 3 richtingen achter stalen. Scharnieren zitten aan 

binnenzijde. 

Bovenaan standaard voorzien van design LED verlichting of ronde 

kap voor uw gepersonaliseerd eigen logo of tekst.  

Muurbevestiging meegeleverd via een muurpaneel. 

 

Wat zit er in: 

➢ UPS (batterij tegen stroomuitval) 

➢ High end Cash Code biljettenlezer met stapelaar  

Zelf centrerende biljetteninvoer tot 50 Euro 

➢ Muntproever WH die alle Euromunten kan aanvaarden 

➢ Smarthopper die munten kan recupereren en uitbetalen! 

➢ 2 universele hoppers voor 1 of 2 soorten Jetons  

(1000-1500 stukken elk) 

➢ Voedingen + zekering in afgeschermd compartiment 

➢ Optionele inbouw van PLC/GSM module voor 2 richting sms-verkeer 

naar uw automaat en een klok voor het aansturen van uw 

deur/verlichting/waterpomp… 

➢ Taal in te stellen 

Garantie:  

- 1 jaar garantie op alle onderdelen (excl. werkuren en verplaatsingskosten) 
- 3 maanden volledige garantie op onderdelen, verplaatsing en werkuren indien geïnstalleerd door 

Vema Projects 
 

Full service contract (telefonische ondersteuning, voorkeurs dienstverlening, dekking op materiaal, 

verplaatsingskosten, werkuren, garantie op beschikbaarheid van de onderdelen): 1% / maand op 

listprijzen. 

Onderhoudscontract na 1 jaar. 

Smart Token Kiosk  

Vematics TK101 
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Systeem met 1 of 2 type jetons met wisselgeld in verschillende munten.  

Alle ingevoerde munten komen in één smarthopper terecht. 

De smarthopper houdt de munten bij die hij nodig heeft om terug te geven, de rest komt in de recuperatiebak. 

Op deze manier zitten er altijd genoeg munten in de Smarthopper om geld terug te kunnen geven. 

Er wordt op voorhand ingesteld hoeveel munten van welke soort de Smarthopper moet bijhouden.   

Bv. 200 munten van €2 & €1 + 100 stukken van €0.50, €0.20 & €0.10 

In de 2 hoppers kan u jetons kwijt van 1 of 2 soorten. 

Bv. Wasjetons en Droogjetons. 

Bij het invoeren van briefjes is er een directe uitgifte van Jetons mogelijk, evenals gratis jetons. 

Bv. Voer 10€ in en u krijgt direct 2 wasjetons en 3 droogjetons. 

Via de vandaalbestendige keuzetoetsen kunnen extra jetons uitgeworpen worden of het wisselgeld. 

Bij dit systeem kan u zelf: 

• Het aantal jetons per bedrag instellen 

• Gratis jetons mogelijk maken 

• Automatische uitworpen per bedrag instellen 

• Via het LCD scherm de details zien of wijzigen van uw systeem en 

de ontvangsten volgen. 

Optionele Uitbater SMS/PLC module: 

Met deze module kan u van op afstand uw automaat aansturen en beheren. Bij 

problemen kan u bv. wisselgeld of jetons aan de klant geven. U kan uw kassagegevens 

opvragen of automatisch iedere dag laten sms’en.  

Verder krijgt u bij ieder probleem met het betaalsysteem een sms, bv. u krijgt op 

voorhand een sms als het wisselgeld van €1 dreigt op te raken of uw jetons bijna leeg 

zijn. (ook biljettenlezers en muntproevers sturen een sms bij problemen) 

Optioneel kan u ook uw elektrische circuits aansturen zoals deuren, verlichting, pompen, boilers… of alarmen aansluiten.  

Bij bestelling door te geven: 

- Welke munten of jeton waarden komen er in hopper 1 en hopper 2  
- Welke briefjes en munten moeten er aanvaard worden. (bv €0,50, €1, €2, €5, €10) 
- Betaalprogramma (automatische uitbetaling, gratis jetons, prijs, …) 

 
Voorzieningen voor installatie: 

- Storingsvrije netspanning bij het toestel met goede aarding (1m20 boven de grond) 
- Stevige vlakke wand waarin mag geboord worden 
- Wisselgeld en eventueel jetons (minimum 100 stuks van elk type)  

TK101 configuratie  

 

Uitvoering met ronde kap 
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