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Bencinski servisi, počivališča in 
restavracije ob avtocestah po 
dolgoletnih razpravah za in proti sedaj 
uvajajo sisteme plačevanja za uporabo 
sanitarij. Izkušnje iz drugih držav 
kažejo, da se je kakovost sanitarij ob 
avtocestah občutno izboljšala, ker se s 
prejemki lahko financirata redna nega, 
vzdrževanje in čiščenje.

Dobra primera sta podjetji Petrol d.d. 
in Marche Restavracije d.o.o. Zaupali 
so nam izvedbo plačljivega vstopa 
v sanitarije na bencinskih servisih in 
restavracijah. Rešitev je patentirana in 
se tudi v tujini uspešno uporablja tako 
v moderni sistemski gastronomiji, kot 
tudi pri uporabi javnih sanitarij.



ČITALNIK PAMETNIH 
KARTIC

Čitalni modul omogoča 
dostop do upravljalnih funkcij 
z različno stopnjo varnosti 
– dovoljenje za odpiranje 
servisnih vrat, odstranitev 
kasete za denar, tiskanje 
blagajniškega poročila ali za 
vstavljanje papirja za račune v 
tiskalnik.  

KOMUNIKACIJA

Obstaja možnost pošiljanja 
sporočil o obratovalnem stanju 
preko kabelske podatkovne 
povezave ali brezžično preko 
GSM-modula ali SMS sporočil. 

3500 LISTKOV - RAČUNOV

3500 predhodno natisnjenih 
računov/vaučerjev v zgibanki, 
oblikovanih glede na potrebe 
naročnika, zaradi majhne 
potrebe po polnjenju omogoča 
nemoten prodajni potek tudi 
v primeru visokega števila 
obiskovalcev. Digitalni nadzor 
daje informacije o stanju 
napolnjenosti ter o pravilnem 
položaju kuponov v tiskalniku.

OSVETLJENA REŽA ZA 
IZDAJANJE LISTKOV

Različni LED-prikazovalniki 
omogočajo enostavno 
upravljanje in ustvarijo 
pozitivno sprejemanje 
avtomata zaradi uporabniku 
prijazne uporabe.

GRAFIČNI BARVNI ZASLON 
 
Navodila za upravljavca in 
informacije za uporabnika so 
na barvnem zaslonu prikazana 
v različnih jezikih.

DVOSMERNO DELOVANJE

Avtomat TRINITY lahko služi 
tudi kot izhod. V ta namen 
se izhodna odprtina zaradi 
preprečevanja manipulacij 
nadzoruje samodejno. 

PRIKAZ PREOSTALEGA 
DENARJA 

Prikaz preostalega denarja 
na zaslonu daje informacije 
o denarnem znesku, ki ga je 
potrebno vstaviti, ter o kovancih, 
ki jih avtomat sprejema.

PROTIVLOMNA ZAŠČITA 

Kaseta za denar je dodatno 
zaprta z dvakrat zapahnjeno 
protivlomno zaščito in se 
lahko odpre samo s posebnim 
ključem. 

TIPKE ZA UPRAVLJANJE 

Šest tipk za upravljanje, 
izdelanih iz legiranega jekla, 
omogoča izbiro različnih 
cenikov ter jezika in so 
odporne proti vandalizmu.  

HITRO plačevanje 

Možno je tudi negotovinsko  
plačevanje (npr. žetoni). 

ZAŠČITA PRED ZLORABO 
PREHAJANJA 

Opcijsko se lahko s pomočjo 
senzorskih modulov namestita 
zaščita pred prestopom 
brez plačila in nadzorovana 
sprostitev v smeri izhoda.

PODPORA ZA 
EVAKUACIJSKO POT

Zaradi patentirane tehnologije 
dvokrake varnostne tehnike, 
se lahko prehod v primeru 
nevarnosti povsem sprosti, 
tako da lahko osebe nemoteno 
zapustijo prostor.
V kombinaciji z mehanskimi ali 
motoriziranimi vrati je izvedljiva 
tudi uradno predpisana 
evakuacijska pot ali prehod za 
osebe na invalidski vozičkih.  

DOLGA ŽIVLJENJSKA 
DOBA 

Mehanika, ki skoraj ne 
potrebuje vzdrževanja,ter 
ohišje, ki je v celoti izdelano iz 
nerjavečega jekla, jamčita za 
zelo dolgo življenjsko dobo.

KASETA ZA DENAR 

Kaseta za denar se nahaja v 
vznožju vrtljive zapore, ki ga 
je mogoče zakleniti, in je pred 
tatvino zaščitena z ločenimi 
vrati s tritočkovnim zapahom. 
Nadzor stanja napolnjenosti  
kasete pravočasno opozori 
pred prenapolnjenostjo 
kasete, ki lahko sprejme do 
4000 kovancev. Če se kaseta 
ne izprazni, se avtomat  
samodejno zapre in s tem 
prepreči poškodbe menjalnika 
kovancev.

ZAŠČITENE KOMPONENTE

Da bi elektronske komponente 
v notranjosti avtomata 
zavarovali pred vandalizmom 
ali nepooblaščeno rabo je 
avtomat TRINITY 
opremljen z vrati, ki se ločeno 
zaklenejo ter večtočkovno 
zapahnejo, odpirajo pa se 
lahko samo v kombinaciji 
s pripadajočim ključem in 
ustrezno pametno kartico.

Naše znanje je VAŠ dobiček!



Predlog kombinacije

Motorizirana avtomatska nihajna vrata so 
dobavljiva v različnih izvedbah in dimenzijah. 
V kombinaciji s takšnimi vrati se lahko 
avtomat TRINITY s certifikatom TÜV uporablja 
tudi pri evakuacijskih poteh ali za prehod oseb 
na invalidskih vozičkih.
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PRIMER DELOVANJA NA BENCINSKIH SERVISIH OB AVTOCESTAH

Če so uporabniki stranišč tudi stranke bencinskega servisa ali restavracije, je lahko 
uporaba stranišča še naprej brezplačna oz. se uporablja sistem vaučerjev. Vsi ostali 
uporabniki, ki niso stranke bencinskega servisa ali restavracije ob avtocesti, pa za 
uporabo sanitarij plačajo majhen prispevek, podobno kot npr. v sanitarijah železniških 
postaj ali javnih sanitarijah v mestih.

85 ODSTOTKOM PREBIVALSTVA JE POMEMBNO ČISTO STRANIŠČE

Glede na anketo družbe za raziskavo trga Spectra je čistoča stranišč na bencinskih 
servisih ob avtocestah za 85 odstotkov potencialnih uporabnikov “zelo pomembna” ali 
“pomembna”. 74 odstotkov uporabnikov pa je načeloma pripravljenih plačati 50 cen-
tov za čiste in negovane sanitarije ob avtocestah in za to prejeti kupon v enaki vred-
nosti. V Nemčiji, Belgiji, Avstriji na Danskem in Nizozemskem se sistem “kakovost za 
kupon” že uspešno izvaja. Na Norveškem, Češkem, Poljskem, Madžarskem, v Švici, 
Španiji, Sloveniji ravnokar poteka uvajanje.
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