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ΜΑΡΙΝΕΣ



• Υλικό από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο ή ABS, για ιδιαίτερη προστασία
απο την διάβρωση και την υπεριώδη ακτινοβολία

• Μοντέρνα σχεδίαση για υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα

• Ελεύθερη πρόσβαση στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό της στήλης

• Φωτισμός τεχνολογίας LED
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Πλαστικά



• Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα, μοντέρνας σχεδίασης

• Χρωματισμός με ειδική ηλεκτροστατική βαφή, για προστασία απο την
διάβρωση και την υπεριώδη ακτινοβολία

• Ελεύθερη πρόσβαση στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό της στήλης

• Φωτισμός τεχνολογίας LED
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Μεταλλικά



Σύστημα Πληρωμής

RFID
ΚΑΡΤΑ ΚΕΡΜΑ

ΜΑΡΚΑ
ή

Χρησιμοποιεί έξυπνες κάρτες χωρίς
επαφή (RFID)

Αμφίδρομη επικοινωνία για χρέωση
της κάρτας ή επιστροφή υπολοίπου
στην κάρτα

Το σύστημα λειτουργεί με κέρματα των
0.50€ ή 1.00€

Ο χρήστης τοποθετεί στην σχισμή τόσα
κέρματα όσο ορίζει ο διαχειριστής ως το
ελάχιστο ποσό χρέωσης.

Ο χρήστης τοποθετεί στην σχισμή την
μάρκα που προμηθεύεται από τον
διαχειριστή.

Οι μάρκες είναι πλαστικές, είναι
εξατομικευμένες ως προς το σχήμα
τους, προσφέροντας μεγαλύτερη
ασφάλεια στις συναλλαγές.

Με κάρτα

Με κέρμα

Με μάρκα
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Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρολογικός και Υδραυλικός εξοπλισμός

Ελεύθερη επιλογή αριθμού μονοφασικών και τριφασικών πριζών από 16Α έως 250Α και παροχών νερού 1/2",
3/4" ή 1".

Κάρτες RFID

Οι κάρτες διαθέτουν ενσωματωμένο ηλεκτρονικό στοιχείο επαφής, το οποίο όταν έρθει σε επαφή με τον
καρτοαναγνώστη ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα την παροχή ρεύματος ή νερού ανάλογα με την
επιλογή του χρήστη. Με την ολοκλήρωση της χρήσης, ο χρήστης μπορεί να πάρει πίσω το υπολειπόμενο
ποσό ή να πιστώσει την κάρτα του με επιθυμητό ποσό.

Εύχρηστο λογισμικό

Το λογισμικό επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή διαχείριση των χρεώσεων και της πίστωσης του ποσού για το
οποίο δεν έχει γίνει χρήση. Εμφανίζει τις καταναλώσεις σε πραγματικό χρόνο για κάθε χρήστη σε (Kwh) και
(m³) ή σε ευρώ (€) και δίνει την δυνατότητα εξατομίκευσης χρεώσεων για κάθε χρήστη.

Επεκτάσιμο Σύστημα

Οι κάρτες χρέωσης και το λογισμικό μπορούν να επεκταθούν για να ενσωματώσουν πύλες πρόσβασης
μαρίνας, κοινόχρηστα λουτρά, καύσιμα κλπ.

Ηλεκτρονικό Σύστημα

Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου λειτουργίας και κατανάλωσης χρέωσης προπληρωμένης κάρτας, φέρει
μεγάλη LCD TFT οθόνη με 2 σειρές ψηφίων για πληροφορίες στον χρήστη σε δυο γλώσσες (Ελληνικά ή
Αγγλικά). Τα πλήκτρα επιλογής ρεύματος και νερού για επιλογή παροχών είναι φωτιζόμενα.

Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

Τα pillars είναι εύκολα στην εγκατάσταση, αξιόπιστα και με χαμηλό κόστος συντήρησης από προσωπικό του
χρήστη μετά απο κατάλληλη εκπαίδευση

Αξιόπιστοι μετρητές ρεύματος και νερού

Οι ηλεκτρικοί μετρητές της GEYER παρέχουν ακριβείς μετρήσεις κατηγορίας 1,
με απεικόνιση ψηφιακής κατανάλωσης και ελέγχουν καταναλώσεις 16Α, 32Α ή 63Α ενώ φέρουν
έγκριση MID. Οι μετρητές νερού είναι ορειχάλκινοι ογκομετρητές (παλμού) με ενσωματωμένη αρίθμηση.

Πιστοποιήσεις Συστήματος και Εταιρείας

Το σύστημα φέρει πιστοποίηση CE και η GEYER Hellas AΕ είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015, EN
ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007.
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Τύποι Συστημάτων

Campus 100
• Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι (V2A), 1.4301 (AISI304)
• Δυνατότητα λειτουργίας με κάρτα RFID (προπληρωμή), κέρματα ή μάρκα
• Παροχές νερού 1/2"
• Παροχές ρεύματος έως 32Α
• ΙΡ54
• Φωτισμός LED

• Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας Πολυαιθυλένιο
• Δυνατότητα λειτουργίας με κάρτα RFID (προπληρωμή), κέρματα ή μάρκα
• Παροχές νερού 1/2", 3/4”, 1”
• Παροχές ρεύματος 16-125A
• IP65
• Επιφάνεια υψηλής αντοχής στο αλάτι, την ηλιακή ακτινοβολία και τα χτυπήματα
• Φωτισμός LED
• Ανεξάρτητα διαμερίσματα για τις παροχές ρεύματος και νερού

Campus 200
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Campus 300
• Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας ABS
• Δυνατότητα λειτουργίας με κάρτα RFID (προπληρωμή), κέρματα ή μάρκα
• Παροχές νερού 1/2",3/4”, 1”
• Παροχές ρεύματος έως 250A
• Επιφάνεια υψηλής αντοχής στο αλάτι, την ηλιακή ακτινοβολία και τα χτυπήματα
• Φωτισμός LED
• Ανεξάρτητα διαμερίσματα για τις παροχές ρεύματος και νερού
• IP65
• Εσωτερική κολώνα από υψηλής ποιότητας Πολυαιθυλένιο
• Χρωματικές επιλογές (Μπλε, κίτρινο, μαύρο, γκρι)

• Κατασκευάζεται από αλουμίνιο με επικάλυψη για αντοχή στο αλάτι και την
ηλιακή ακτινοβολία

• Δυνατότητα λειτουργίας με κάρτα RFID (προπληρωμή), κέρματα ή μάρκα
• Παροχές νερού 1/2",3/4”, 1”
• Παροχές ρεύματος έως 250A
• Επιφάνεια υψηλής αντοχής στο αλάτι, την ηλιακή ακτινοβολία και τα

χτυπήματα
• Φωτισμός LED
• Ανεξάρτητα διαμερίσματα για τις παροχές ρεύματος και νερού
• IP65
• Δυνατότητα παροχών πριζών TV, SAT, Τηλεφώνου και Δικτύου

Campus 400
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Internet

geyer.gr

cs@geyer.gr

facebook.com/geyerhellas

twitter.com/geyerhellas

linkedin.com/company/geyerhellas

youtube.com/user/geyerhellas

Έδρα - Εργοστάσιο

Δροσιά, Χαλκίδας, T.K. 34100

22210-98711, 22210-97127

22210-97144

GEYER HELLAS A.E.

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Φιλύρας 31, Π. Μελάς 56429, Θεσσαλονίκη

2310-544308, 2310-544853

2310-544711

www.geyer.gr


