Ontdek een wereld
aan mogelijkheden!

Bouw je eigen LockBlox
LockBlox is een modulair systeem, waarmee u uw eigen locker
verkoopautomaat kunt samenstellen. De LockBlox kent een
gekoelde (Breeze) en ongekoelde (Smart) uitvoering, welke ook
gecombineerd geleverd kunnen worden. U heeft keuze uit een
groot assortiment verschillende vak- /deurmaten welke zo is er

De modulaire opzet biedt u de mogelijkheid om met een
kleine LockBlox te beginnen en dit later uit te breiden door
eenvoudig nieuwe modules aan te koppelen. Hierdoor kunt u uw
startinvestering laaghouden en vergroten wanneer het nodig is.

voor ieder product wel een geschikte deur. De deuren zijn zowel
met kijkvenster

als gesloten leverbaar. De modules kunnen

onderling gekoppeld worden en vervolgens aangesloten worden
op een centrale betaalmodule. Op deze manier stelt u uw eigen
Lockblox automaat samen.

Denk groot, start klein

Combinatie ook mogelijk!

Mogen we uw producten
zien?
maar liefst 11
verschillende
vakmaten

Deur met plexiglas
Standaard zijn zowel de de deuren van de LockBlox Smart als Breeze
uitgevoerd met 8 mm plexiglas. Echter zijn bij Breeze uitvoering de
plexiglas ruiten gemonteerd in een frame van hardschuim en zijn de
deuren voorzien van een rubberafdichting

gesloten deur
Wanneer er geen behoefte is aan zichtbaarheid van de producten in de
LockBlox kan er voor gesloten deuren worden gekozen. Hierbij zal het
plexiglass komen te vervallen, maar zullen de deuren van de Breeze
uitvoering wel geïsoleerd zijn en voorzien van een rubberafdichting

in uw eigen look&Feel
Besticker uw LockBlox automaat om hem nog meer op te laten vallen.

gevarieerde
betaalmogelijkheden

1220 mm

Smart
Dit is de ongekoelde uitvoering, van de LockBlox,
welke ideaal is voor de verkoop van o.a. knolgewassen,
kool, eieren of andere food en non-food producten.
voeten staat en hiermee eenvoudig naast elkaar of in
hoekopstelling geplaatst kan worden. In de W-12 module
is geschikt voor alle type deuren (zie pagine rechts). De

1830 mm

De basis van de Smart is de W12-module welke op vier

betaalunit bij de LockBlox Smart is altijd geïntegreerd
in de W12-module en kan zowel links als rechts worden
gepositioneerd in de module.

Cool of niet!

geintegreerde
betaal unit
600 mm

w12 Smart
800 mm

Breeze
De gekoelde LockBlox Breeze is uitermate geschikt voor
uitgifte van bederfelijke voedingsmiddelen, bloemen
of medicijnen. De Breeze kent twee formaten module,
namelijk de W6 en W8. In het deurenschema hiernaast
staat welke deuren voor welk type module geschikt zijn.

vaashouders

want deze biedt tegelijkertijd plaats aan de koelunit.

koelunit

2030 mm

De betaalmodule bevindt zich altijd aan de rechterkant,

Speciaal voor lange snijbloemen zijn er
twee typen vaashouders beschikbaar

Er is keuze uit twee typen koelunits afhankelijk van het

voor de vakken met breedte W3 en W4.

aantal modules dat u wilt koelen.
»

Het eerste type houder (met oranje vaas)

Koelunit L: max. lengte modules totaal 240 cm

is geschikt voor alle posities, behalve het

(= 4 modules W6 of 3 modules W8)
»

onderste vak

Koelunit XL: max lengte modules totaal 420
cm (= 7 modules W6 of 5 modules W8)

W6 Breeze

W8 breeze

betaalmdoule breeze
+koelunit

voor elk product
een vak

142,5 x 136 mm
32x in module W8

142,5 x 236 mm
16x in module W6

142,5 x 336 mm
16x in module W8

455 x 236 mm
6x in module W6

205 x 236 mm
12x in module W6

455 x 336 mm
6x in module W8

205 x 336 mm
12x in module W8

vak
maten
330 x 336 mm
8x in module W8

705 x 236 mm
8x in module W12*

Algemene Afmetingen

vakverlichting

Breedte (in mm)

Smart

Breeze

Betaalmodule

600 (inbouw)

600 (rechts)

Module W6

-

600

Module W8

-

800

is uitgenomen zal de vakverlichting

Module W12

1220

-

automatisch uitschakelen, zodat de

Afsluitstuk

60 (2x)

60 (1x linkerzijde)

Vakdiepte (in mm)

500

390

Hoogte x diepte (in mm)

1830 x 550

2030 x 550

Voor een perfecte presentatie van
uw product kan u kiezen voor

LED-

verlichting per vak. De vakverlichting is
ingeschakeld wanneer er een product
in het vak ligt. Wanneer een product

klant wordt gefocused op de gevulde
vakken. Wanneer u het vak vult, wordt de
verlichting uiteraard weer ingeschakeld.

*Vakken H12W3 en H12W4 alleen beschikbaar voor LockBlox Smart modules

705 x 336 mm
6x in module W12*

455 x 536 mm
3x in module W6

Een unieke touch
LockBlox is standaard voorzien van een 7 inch touchscreen
display met een zeer gebruiksvriendelijke Grafische User
Interface (GUI). De opzet van GUI is er opgericht om de verkoop
zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Nadat de klant
het vaknummer heeft ingevoerd verschijnt de prijs en een
afbeelding van het gekozen product op het scherm en wordt
het product automatisch toegevoegd aan de winkelwagen.
Vervolgens kan de klant nog een product toevoegen of direct
afrekenen door geld in te werpen of PIN-transactie te starten.
Na betaling zal de automaat op het scherm aangeven welke
vakken er worden geopend.

15.6 inch touchscreen

select-15 GUI

Naast het 7 inch scherm is er optioneel een 15 inch touchscreen
display beschikbaar. Bij dit grotere display kan er gekozen
worden tussen twee GUI’s, namelijk de Select-15 en FIFO-15. De
Select-15 kent net als de 7” de mogelijkheid om een vaknummer
te kiezen en die in het winkelmandje te plaatsen. Echter biedt
de Select-15 een betere touch-beleving voor uw klant, duidelijke
productafbeeldingen, gebruik van eigen logo op alle schermen
en een uitgebreider vulmenu.

FIFO-15

select-7 GUI

Bij de FIFO-15 wordt niet gekozen op basis van vaknummer,
maar kan de klant een product op het scherm selecteren. Op
het scherm kunnen 12 producten tegelijkertijd worden getoond,
maar de scroll-functie biedt u de mogelijkheid om veel meer
producten toe te voegen aan uw scherm. Op basis van het
First-In-First-Out principe zal de automaat bepalen welk vak
geopend moet worden. Op deze manier wordt altijd het eerst
gevulde product uitgegeven en kunt u uw klant altijd een vers
product garanderen.
Deze optie is alleen beschikbaar i.c.m een 15.6” scherm.

FIFO-15 GUI

vulmenu

Vulknop

Eenvoudig vullen door alleen de lege vakken te openen, of liever allemaal,
of per stuk. Alles is erop gemaakt om uw leven makkelijker te maken

opties

met een sleutel, dan is deze vulknop met magneet ook verkrijgbaar.

Bij grote temperatuurverschillen tussen de buitentemperatuur en die

Wilt u graag korting geven wanneer uw klanten meerdere producten
aankopen? Dat kan met deze optionele functie. Op ieder gewenst
product kunt u het minimum aantal ingeven met daarbij de procentuele

in de LockBlox kan er condens op de locker deuren komen. Speciaal
voor de Breeze is er een luchtgordijn beschikbaar die voor u de condens
wegblaast. Deze is leverbaar voor zowel de 60 als de 80cm modules.

de korting direct zichtbaar en uiteraard verrekend.

Future Proof

Click & Collect

board PC maakt dat de automaat toekomstbestendig. Ontwikkelingen

korting. Zodra uw klant deze producten in haar winkelwagen stopt, wordt

Mede doordat er gebruik wordt gemaakt van een intelligente mini-

Het 15.6 inch touchscreen biedt ook nog de mogelijkheid om bestellingen

gaan snel en hiermee kunnen we nieuwe functionaliteiten of

af te halen. De klant krijgt een unieke code en kan met deze code zijn

betaalfunctionaliteiten blijven ontwikkelen die dan ook voor u optioneel

bestelling afhalen uit de locker. De bestelling staat dan in een door u

beschikbaar kunnen komen. Zo blijft u met uw Lockblox altijd up to date.

De winkelwagen-functie biedt uw klant

geslecteerd vak en is niet beschikbaar voor de vrije verkoop. U kunt de

de mogelijkheid om meerdere aankopen

klant dan laten betalen in uw webshop bij het plaatsen van de bestelling

in slechts één enkele transactie uit te

of u kan de klant laten betalen op de LockBlox bij het ophalen van de

voeren. Uw klant is sneller geholpen en

bestelling.

uw machine is sneller beschikbaar voor

Deze optie is alleen beschikbaar i.c.m een 15.6” touchscreen display.

de volgende klant

Bestelling
afhalen

anti-condens
luchtgordijn

echter als u dat liever wilt met een losse knop die alleen toegankelijke is

Anti-condens Luchtgordijn

Volumekorting

winkelwagen

Standaard kunt u met een unieke code op scherm het vulscherm openen.

VULMENU 15.6 INCH

Hoe wilt u betalen?
LockBlox ondersteunt verschillende betaalsystemen welke ook gecombineerd
kunnen worden.

Contante betaling
Bij contante betaling kunt u kiezen uit een muntwisselsysteem eventueel
gecombineerd met een biljettenlezer. Het muntwisselsysteem accepteert alle
euromunten (m.u.v. €0,01 en €0,02) en geeft ook wisselgeld retour. De biljettenlezer
is een uitbreiding op het muntsysteem en accepteert coupures van €5,- tot en met
€50,-.

Contactloos betalen
Met Contactloos Betalen geeft u de klant de mogelijkheid om bedragen tot €25,op een snelle en gebruiksvriendelijke manier af te rekenen.

PIN, CreditCard & Contactloos betalen
Met deze manier van betalen heeft u het grootste bereik onder uw klanten en
daarnaast is het de meest veilige manier van betalen.Alle transactie zullen gelijk
worden bijgeschreven op uw rekening, uw hoeft uw geld dus niet meer af te
storten. Er zijn hierbij keuze uit twee systemen, vraag naar onze mogelijkheden en
voorwaarden.

Interne betaalsystemen
Naast bovengenoemde betaalsystemen kunnen we op verzoek ook (interne)
betaalsystemen op basis van QR-codes of RFID-tags integreren in uw LockBlox.
Vraag naar onze mogelijkheden en voorwaarden.

Vendingweb
Het online platform VendingWeb biedt u de mogelijkheid om
op afstand vanaf uw PC, tablet of smartphone uw LockBlox te
beheren. Uiteraard op elk moment van de dag. Met VendingWeb
kunt u o.a.
»

Uw verkopen en omzetten per dag, week, maand of elk
gewenste periode inzien.

»

Producten toevoegen en aanpassen (prijzen, foto’s en
productnamen / - omschrijvingen)

inzicht op afstand

»

Actuele voorraad in de LockBlox

»

Bevoorradingsadviezen

»

Click&Collect bestelling beheren

»

Transactiegegevens bekijken

»

Gebeurtenissen (events) en storingen

Technische specificaties
Smart

Breeze

Spanning (V/Hz)

230V/50Hz

230V/50Hz

Vermogen (Pmax)

150 W

1100 W

280 W

1380 W

Max. # modules

10 modules

5 modules

Max. # vakken

512 vakken

160 vakken

Installatie hoogte

Op verharde

Op verhoging

ondergrond

van min. 20 cm

met LED verlichting (Pmax)

Combinatie met verkoopautomaat
Het is mogelijk om een slave verkoopautomaat te koppelen aan uw LockBlox. Dit houdt in
dat de automaat via het touchscreen (alleen 15.6 inch wordt ondersteund) van de LockBlox
bediend wordt en ook de betalingen via de betaalterminal kunnen worden uitgevoerd.
Optioneel kunt u kiezen voor een koelsysteem en/of lift.

7”

15.6”

Layout Basic

Layout Pro

7 inch touchscreen, muntsysteem en

15.6 inch touchscreen, muntaanname,

voorbereiding biljettenlezer en contactloos

biljettenlezer en pinsysteem (incl. Contactloos
Betalen)

min. 45 cm

voorkom wervelingen, zorg voor geleiding van
de warme luchtstroom

Optimaliseer aanvoer en afvoer van lucht

Geleiding warme luchtstroom

Zorg ervoor dat de koeling zijn verse lucht uit de

Wanneer warme lucht niet naar boven kan worden

buitenlucht haalt. De afvoer van warme lucht aan

afgevoerd, de warme luchtstroom proberen te

de bovenzijde liefst zo snel mogelijk rechstreeks

begeleiden over de linkerzijde van de automaat of

naar buiten afvoeren

naar achterzijde indien mogelijk.

installatie voorwaarden - lockblox Smart & Breeze
»

Plaats de machine op een vlakke ondergrond

»

Er dient een stabiele internetaansluiting beschikbaar te zijn. Het oplossen van storingen veroorzaakt door
een slechte internet verbinding vallen niet onder de garantie.

»

Na plaatsing dient de Lockblox volledig beschermd te zijn tegen weersinvloeden

installatie voorwaarden - LockBlox breeze
max. 30 cm*

»

Plaats de machine op een verhoging met een maximale hoogte van 30 cm.

»

Zorg dat de machine verse lucht van buiten overkapping of gebouw aangevoerd krijgt.

»

Aan de bovenzijde dient voldoende ruimte (min. 45 cm) te zijn om afvoer van warme lucht goed te kunnen
garanderen.

»

Wanneer de warme lucht niet rechtstreeks buiten het gebouw of overkapping kan worden gevoerd, zorg dan
voor een goede geleiding van de luchtstroom (gebruik bijvoorbeeld een kromme plaat of afvoerkanaal van
min. 30 cm doorsnee).

»

voorkom recirculatie van warme lucht

De prestatie en levensduur van de koeling worden grotendeels bepaald door een optimale aan- en afvoer
van lucht. Voorkom luchtwervelingen en -recirculatie van warme afgevoerde lucht.

»

De afgegeven temperatuur en koeling specificaties zijn gemeten in een stabiele omgevingstemperatuur van
18 graden. Directe weersinvloeden en gewijzigde omgevingstemperatuur kunnen een invloed hebben op de
haalbare koeling temperaturen. Er kunnen derhalve in die omstandigheden geen rechten ontleend worden

* i.c.m. een LockBlox Smart is een verhoging van 21 cm gewenst.

aan de eerder genoemde specificaties.
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