


İstasyonlar için vazgeçilmez
aksesuar seçenekleri

Tek bir master kabin ile 4 adet perona kadar destekleyebilen,
Yıkama verilerini hafızada tutarak merkeze raporlayabilme,
Minimimum miktarda deterjan kullanımı sağlayan hassas dozajlama üniteli 
Jet Köpük Sistemi,
Basınçlı depolama tüpü kullanılmayan köpük sistemi ile daha güvenli ve 
ekstra hava gereksinimi olmayan,
Ekonomik ve çevreci bir tutum çerçevesinde geliştirilen,
Olası bir elektrik kesintisinde kalan süreyi hafızasında tutabilen, 
Elektrik geldiğinde kaldığı yerden işleme devam edebilen                                                               
geliştirilmiş elektronik kontrol ünitesi, 
1000 adet madeni parayı saklayabilen geniş nakit hazneli,
Yıkamaya ait bilgileri hafızada tutarak alınan madeni para miktarını bildiren,
MEPSAN Ar-Ge Mühendisleri tarafından geliştirilmiş, 
AKILLI bir yıkama teknolojisidir.

Terminal Araç
Yıkama İstasyonu

Üstün Güvenlik Sistemleri

IP65 koruma sınıfına sahip elektrik kontrol panosu,
Olası tehlike durumunda otomatik olarak elektrik bağlantısını kesen 
kaçak akım rölesi

Uzun Ömür

Tabanca tetiğine basıldıktan bir süre sonra motoru çalıştırarak 
tabancanın serbest halde çalışmasından kaynaklı tehlikelerin 
önüne geçebilme,
Tetik bırakıldıktan 3sn sonra motor sistemini durdurarak motorun 
ömrünü uzatan ve enerji tasarrufu sağlayan yapı, 
Dahili depo sistemi ile kombine sistem ve dış etkenlerden izole edilmiş 
yapı

Kişiselleştirilebilir Geniş Seçenekler 

Nakit, Barkod, ID Kart gibi çeşitli ödeme seçenekleri,
Optimum olarak ayarlanan ölçüler ile dar alanlarda rahat uygulanabilme



Terminal Araç
Yıkama İstasyonu

Merkez Raporlama

Tahmini kalan deterjan miktarına, yağ değişim ve servis bakım sürelerine 
dokunmatik ekran üzerinden ve SCADA sistemi ile merkezden erişim,
Nakit haznesi ile raporlanan para miktarının karşılaştırılabilmesi,
Otomasyon tarafından belirlenen kasadaki para miktarına 
ulaşıldığı zaman merkeze uyarı verme
Servis zamanlarını raporlayabilme,
Cihaz veya otomasyon üzerinden zaman , tutar, ürün ismi, ürün sayısı 
yönetebilme,
Ethernet üzerinden Stawiz ile haberleşerek anlık güncel satış bilgisi , 
kümülatif toplamlar , vardiya toplamları paylaşımı, Marwiz ve Mobil ödeme 
aracılığıyla satış yapabilme özelliği

Uyarı Sistemi

Cihazın servis zamanlarını kullanıcıya bildirebilmesi,
Arıza durumunda arıza uyarı sistemi ve yapılması gereken adım bilgileri

Veri Korunumu

Olası bir elektrik kesintisinde kalan süreyi hafızasında tutabilme ve 
elektrik geldiğinde kaldığı yerden işleme devam edebilme, 
Tetik bırakıldığında saniye akışı yarıya indirerek kalan süreyi iki 
saniyede bir düşürebilme

Model
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)
Derinlik (mm)
Elektrik Motor Gücü
Max Akış Debisi ( lt/dk)
Çalışma Sıcaklığı (°C)
Max.Çıkış Basıncı (bar)

WashStation xCF
1251 mm
1980 mm
804 mm
5.5 kW
15 lt/dk
3 °C /+55 °C
200 bar


