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TIQ®
Kösystem
Kösystem för mindre butiker, väntrum, apotek,
charkdisken etc.

Tjeders utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter för larm och kommunikation till professionella användare. Våra affärsområden
är Vård & säkerhet, Kontor & handel och Komponenter. Alla produkter är utvecklade och tillverkade i Sverige och baseras på vår filosofi; användarvänlighet,
funktionssäkerhet, hög servicenivå och ledande utveckling. Det betyder att våra produkter alltid innehåller ny teknologi, att vi erbjuder både färdiga och
anpassade system, att vi alltid finns till hands samt att vi baserar vår produktutveckling på lång erfarenhet, höga krav och i samverkan med våra kunder.
Version: 2011-05-04
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NU BETJÄNAS
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Komplett produktinformation hittar du på: www.tjeders.se

Så här fungerar kösystemet

Bygga ut

I väntrum av olika slag är vi vana att använda kösystemet,

Möjlighet att använda flera nummertablåer och manöver-

mycket p g a enkelheten.

apparater finns.

Kunden tar sin biljett med turnumret i biljettautomaten.
Frammatningen till ”nästa” nummer gör personalen med
en lättåtkomlig manöverapparat och det aktuella numret

Installation och drift
– Enkel installation via 4 trådsbuss med jackbara apparater
för skruvfastsättning.

visas i displayen.

– För väggmontage (i rund apparatdosa eller utanpå-

Funktioner

liggande), i tak (upphängning).

Här är några exempel på funktioner:

– Anpassade för nyinstallation eller renovering.

– Elektrisk biljettautomat.

– Vid installation behövs ingen programmering. Centralen

– Visning av antal väntande.

söker automatiskt upp och ansluter alla enheter.

– Nummertablå för optisk (ljus)/akustisk (ljud) indikering.
– Beställ skylt med valfri text till nummertablån (display)
som talar om ärende, t ex ”NU BETJÄNAS”.
– Manöverapparat med knappar för ”upp- och nedräkning”.
Displayen visar aktuellt turnummer och antal väntande.
– Justerbar ljudnivå.
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