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Tallriksautomat - måltidskontroll 

Praktisk data Tallriksautomat 

• Tallrikar storlek 220-280 mm. 

• Djupa och flata tallrikar. 

• Två tallriksutmatare. 

• Plats för en (1 st) tallriksdispenser. 

• Plats för 80-140 st tallrikar beroende på modell. 

• 1 st tallriksautomat / 500 gäster. 

• Maskinen rengörs med fuktad trasa. 

• Mått 860x695x1070 mm (LxBxH). 

Arbetsmiljö 
Tallriksautomaten förenklar arbetet på restauranger med många besökare då den kontrollerar 
flöde, logistik och samtidigt identifierar behöriga till matsalen.  
Med kontrollsystemet behöver inte personalen agera som väktare eller kassapersonal.   
 
Trygg matsal 
Kontrollsystemet håller obehöriga borta och styr behöriga gäster ut ifrån uppsatta tidsramar. Det 
ger restaurangpersonalen möjlighet sprida värme och matglädje vilket skapar en trygg miljö i mat-
salen. 
 
Funktion 
Gästen tilldelas ett personligt kort, tag eller kod som identifieras av en läsare placerad på tallriks-
automaten. Talriksautomaten öppnar en spärr vilket ger tillgång till en tallrik. Kontrollsystemet 
styr tillgång klockslag, datum och antal tallrikar.  
 
Ekonomi 
Färre gratisätare sparar pengar.  
Historik i data logg åtgång tallrikar gör att produktionen kan anpassas och på sikt minska matsvinn.  
Personal behöver inte övervaka kassa eller behörighet.  

Tekniska data Tallrikautomat 

• Anslutning 230 volt. 

• Arbetsspänning 24VDC. 

• Strömförbrukning max 3A @24VDC. 

• Stomme i rostfritt stål. 

• Tallriksstyrningar i POM. 

• Tillverkad i Sverige. 
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Tallriksautomat - måltidskontroll 

Tillbehör / tillval 
 
 
 
POE injektor 230 V / 48VDC. Strömtillförsel och koppling intranät eller internet. 
 
 
 
Central styrenhet för upp till 1000 personer.  
Programmering via befintlig dator till lokalt intranät eller internet.    
 
 
 
 
 
Extra modul upp till 4000 personer, tilläggsmodul vid över 1000 pers i systemet.  
 
 
 
 
 
 
Beröringsfri kortläsare EM Mifare & Radio. För taggar och kort. 
 
 
 
 
 
 
Tallriksdispenser med 2 tuber upp till 120 tallrikar (beroende på tjocklek tallrik). 
Tillverkad i rostfritt stål. 
Tallriksdiameter 130-280 mm.  
Justerbar belastning fjädrar. 
Länkhjul 125 mm var av 2 med broms, avvisarhjul 100 mm. 

Ergofokus hjälper till att informera om produkt och funktion i samråd med beställare och verksamhetens 
tekniska expertis. Beställaren väljer tillval och tillbehör ut ifrån egna förutsättningar för att få ett väl 
fungerande system. Kontakta oss så reder vi ut frågorna!  
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