QT TVÄTTSTUGEBOKNING

Bättre grannsämja med bokning

Ökad trivsel
Att investera och införa bokningssystem för
tvättstuga ger ökad trivsel och trygghet. Flera
effekter av ett införande gör investeringen lönsam, t.ex. genom att hyresgästerna blir bättre på
att sköta om lokaler och utrustning.

Trygg i tvättstugan
Endast den bokade hyresgästen har tillträde till
tvättstugan, vilket medför ökad trygghet och
säkerhet. Hyresgästen blir mer noggrann med att
städa efter sig p.g.a. spårbarhet. Därmed håller
den dyrbara tvättstugan längre.

Allt går att boka
I systemet finns inga begränsningar. Det går att
ha obegränsat antal bokningsobjekt. Man kan
boka allt från tvättstugor, bastu, möteslokaler till
gemensam bil m.m. Regler för hur objektet ska
bokas sätts upp i administrationen och hyresgästen kan begränsas till att endast kunna boka ett
visst antal tider.
Snabbt och bekvämt
Visst ska det vara enkelt att boka sina tvättider?
Hyresgästen håller fram sin bricka intill bokningstavlan för att identifiera sig. Med två tryck på
tavlan är tiden bokad!
Boka tvättstugan från Internet
Tack vare att systemet är webbaserat kan man
boka från sin Internetanslutna dator eller
smartphone (app).
Påminnelse och avbokning
Innan bokningspassets början kan ett SMS skickas som påminnelse att det snart är dags att gå
till tvättstugan. När någon glömmer sin bokade
tid kan systemet automatiskt avboka passet.
Därmed blir tiden öppen för andra att boka.
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Ständig koll överallt, dygnet runt
Behöver bovärden i efterhand veta vilka som
varit i lokalen finns alla händelser att hämta.
Bokningssystem
Ett komplett bokningssystem med inbyggd taggläsare, pekskärm och centralenhet.
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TEKNISK BESKRIVNING
QTR-81
SPÄNNINGSANSLUTNING
SERIELL ANSLUTNING
DIMENSIONER

QTR-61
SPÄNNINGSANSLUTNING
SERIELL ANSLUTNING
DIMENSIONER

12-24 VDC
RS485 / RJ45
B221xH232xD25 mm

12-24 VDC
RS485
B120xH120xD29 mm

QTR-71
SPÄNNINGSANSLUTNING
LÄSARSTANDARD
DIMENSIONER

12-24 VDC
EM4102
D14Ø98 mm

QTR-81
BOKNINGSTAVLA

YTTERLIGARE
PASSAGEDÖRRAR

QTR-61
DROPBOX

QTR-61
DROPBOX

KONTAKTOR

QTR-71
TAGGLÄSARE

ELLÅS

KABLAGE

ELLÅS

INTERNETANSLUTNING
RS485
ANSLUTNINGSKABEL QTR81
ANSLUTNINGSKABEL QTR71
INSTALLATIONSKABEL

ÖPPNAKNAPP

ÖPPNAKNAPP

QTR-81 Bokningstavla för tvättstuga kräver Internetanslutning.
QTR-81 levereras med en dörrmiljö (QTR-61
dropbox) som dessutom har en RJ45-kontakt för
Internetanslutningen. Bokningstavlan har en 5,7”
bakgrundsbelyst LCD-skärm med resistiv touch.

Den inbyggda RFID-läsaren i QTR-81 används för
att identifiera sig vid bokning samt för att låsa
upp dörren till tvättstugan, så någon separat
läsare är därför ej nödvändig. Förutom den medföljande dörrmiljön finns möjlighet att bygga ut
systemet med upp till 11 st ytterligare dörrmiljöer anslutna till QTR-81.

Montering av QTR-81 sker utanför tvättstugan
där fästanordningen döljs av den utanpåliggande
dekorramen för att förhindra obehöriga att
komma åt fästpunkterna. QTR-61 monteras innanför entrén till tvättstugan där anslutningen från
QTR-81 monteras i kroneplint.

QTR-81 kan styra flera tvättstugor och har även
stöd för bastubokning och andra typer av bokningsmiljöer. Det finns även möjlighet att komplettera systemet med debitering per tvätt. Bokning kan även ske även via Internet och QTR-70
trapphustavla.
All konfigurering sker via webbserver.
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