
H-11
THE BASIC

H-11 er en enkel returautomat, der med sit rene 
og robuste design er velegnet til at modtage 
små mængder returemballage. Takket være den 
store driftssikkerhed er H-11 velegnet til butikker, 
hvor der kræves en tids- og pladsbesparende 
returløsning.

• Accepterer alle emballagetyper
• Udstyret med en SoftDrop™-enhed til sikker 

returnering af glas-emballage 
• 21,5" touch display til marketing over for 

kunderne
• Optisk beskyttelse mod svindel

FORBRUGERENGAGEMENT ENKEL BETJENING FLEKSIBEL PLACERING
• Let at håndtere for selv uerfarent 

personale takket være intuitiv vejledning 
på displayet 

• Færre tømninger som følge af 66 % øget 
opbevaringskapacitet i forhold til UNO 
og dermed øget oppetid.

• Ideel returautomat til butikker med 
behov for en pladsbesparende og 
fleksibel løsning 

• Kan placeres fritstående eller indbygget i 
væg og fylder mindre end 0,8 m2

• Markedsfør produkter via touch display 
med høj opløsning 

• Udbetal pant og opbyg loyalitet med 
løsninger til forbrugerengagement

• Tilføj folie med skræddersyet 
udsmykning eller reklame

ENKEL BETJENING

FLEKSIBEL PLACERING

FORBRUGERENGAGEMENT



H-11 

TOMRAs returautomater modtager hvert år 35 milliarder brugte drikkevareemballager. Dermed forhindrer TOMRA et samlet udslip af 
drivhusgasser svarende til det årlige udslip fra to millioner biler, som hver kører 10.000 kilometer.

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

TOMRA System A/S 
Brogrenen 3 
2635 Ishøj 
+45 43565050
www.tomra.com H
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Mål

Emballagespecifikationer Hastighed  Miljø Elektricitet Tilslutning

Opbevaringskapacitet (ca. tal)

Materialetyper

Alle typer emballage, ingen 
komprimering. 
Glas-emballage modtages  
i SoftDropTM-enhed

Emballagestørrelse
Diameter 50-115 mm
Højde 80-380 mm

Strømforbrug
I hvile: 50 W maks. (ca.) 300 W

Strømforsyning
100-240 V AC 1-faset m. jord,  
50/60 Hz, min. 10 A

Formgenkendelse og 
stregkodeaflæsning 
Op til 15 emballageenheder 
i minuttet

Luftfugtighed
Maks. 90 % relativ luftfugtig-
hed, ikke-kondenserende

Temperatur
0 °C til +40° C

Automaten er kun beregnet 
til indendørs brug

LAN-interface  
(Ethernet TCP/IP)

Formgenkendelse
Stregkodegenkendelse 

Intern SoftDropTM  
Fritstående, front tømt

Forside: RAL 9011
Kabinet: RAL 7042

RFID-kortlæser*
Magnetkortlæser*
Ekstern stregkodelæser*
NFC-kortlæser*
Strømmålermodul
Elektronisk kvittering (POS)

*Tilbehør, der ikke er standard

21,5" touch display

Opløsning
WSUVGA+ (WSUGA/HDTV)
1920 (H) ×1080 (V)

Understøttet farve
16,7 mio. (RGB 8 bit) 
Brugervejledning på display

Dåser: 380 dåser (0,33 l)

PET: 240 flasker (0,5 l) 

PET: 90 flasker (1,5 l) 

Dåser: 400 dåser (0,33 l)

PET: 250 flasker (0,5 l)

PET: 110 flasker (1,5 l)

Glas: 170 flasker (0,6 l)

ØVRE BEHOLDER

NEDRE BEHOLDER SOFTDROPTM

TOMRA forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel. Selvom der er gjort alle anstrengelser for at sikre, at alle oplysninger i dette dokument er korrekte, påtager TOMRA sig ikke noget 
ansvar for eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der måtte forekomme. 

Fuldt kompatibel med de digitale TOMRA Connect produkter
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  Konfigurationer Genkendelse Brugerflade Dørfarver Tilbehør

• Notify+Assist-app til iOS og Android
• Systemvisningsportal

 - Rapportering, daglige mængder
 - Rapportering, emballagesammen-
sætning

 - Rapportering, rengøringshyppighed
 - Rapportering, stop pga. fuld beholder
 - Rapportering, ikke rengjort sidste uge
 - Rapportering, ugentlige mængder

• Ugentlige analyser
 - Brug af returautomat
 - Rengøring af returautomat
 - Håndtering af retur-
automatbeholder

 - Stregkodegenkendelse af 
returautomat

• POS-integreret  
kvitteringskontrol

• Datastreaming og rapportering om  
forretningsinformation til opfyldelse  
af behov for kundedata

• Markedsføring i butikken – adminis-
trationsmulighed via TOMRA Connect 
kampagneværktøj
 - Reklame på display
 - Kupon på kvittering
 - Donation på touch display

• Forbrugerengagement
 - myTOMRA e-kvittering- og e-udbetalings-
funktion (kræver ekstern stregkodelæser)

 - Mulighed for integration med butikkens 
loyalitetsprogram

Se www.tomra.com for at få yderligere  
oplysninger om tilgængelige produkter i din 
region.

Automatvægt:
270 kg inkl. SoftDropTM

Flademål: 
0,76 m2

950 mm 802 mm

804 mm
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JURIDISK OVERENSSTEMMELSE 
Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med  
følgende direktiver:
2006/42/EF, Maskiner, herunder Elsikkerhed 2014/30/EU,  
EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet)
2011/65/EU, RoHS (Begrænsning af farlige stoffer)
Produktet er også i overensstemmelse med følgende direktiv:
2012/19/EU, WEEE (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr)


