
Betalingssystem EC OneTouch G2 
for Nortec vaskemaskiner type EC Hydros QW7-QW15  

og for Nortec tørretumblere type ST11-ST19 samt ST11HP-ST19HP

Integreret betalingssystem 
unik i brugervenlighed, design  
og kvalitet
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Kun det bedste til vores kunder 
– så enkelt er det!
Jeg er glad for endnu engang at kunne præsentere en ny 
serie af produkter, hvor alle vores kerneværdier er repræ-
senteret lige fra meget høj kvalitet, godt design, optimale 
funktioner og detaljer til ikke mindst en unik bruger- 
venlighed, når produktet skal betjenes. 

Vi har leveret produkter til de danske fællesvaskerier i 
mere end to generationer – altid med fokus på at skabe  
glade og tilfredse brugere. Med det nye Nortec EC  
OneToch G2 betalingssystem har vi løftet niveauet endnu 
en tand til glæde for dig, der kun ønsker det bedste af det 
bedste.   

Michael Sand

Adm. Direktør og Indehaver

Nortec System A/S

> Michael Sand, direktør Nortec System A/S > Birgitte og Sine, fra designfirmaet designduo
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> Nortec EC OneTouch G2 betalingssystem er skabt i et innovativt  

samarbejde mellem tre parter
”

Når vision bliver til virkelighed
Nortec EC OneToch G2 betalingssystem er realiseret gen-
nem et tæt samarbejde imellem Nortec og virksomhedens 
mangeårige leverandør af vaskeriudstyr Alliance, verdens 
største producent inden for området samt Nortecs faste 
designteam, danske designduo.  

Velfungerende helhed og smukke detaljer
Nortec’s designstrategi er at tilbyde integrerede hel- 
hedsløsninger tilpasset det enkelte vaskeri. Løsningerne 
er bearbejdet ned til mindste detalje og omfatter både  
produkter, brugerflader, skiltning og indretning. Herigen-
nem skabes et enkelt og sammenhængende helheds- 
indtryk i et moderne og elegant design udført i  
kompromisløs kvalitet.

For Jer der kun ønsker
det bedste af det bedste

> Birgitte og Sine, fra designfirmaet designduo
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Innovative
betalingsformer
EC One Touch G2
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Nyskabende 
brugervenlighed
Markant mere brugervenligt end noget andet system
Nortec OneTouch er det eneste system på markedet, der samler al betjening i én og samme brugerflade direkte på 
maskinen. Det giver en hel unik, enkel og brugervenlig betjening.

OneTouch indbygges direkte i maskinens front og erstatter således den normale betjening. På skærmen kan brugeren 
foretage al betjening lige fra programvalg til betaling, reservation og alle øvrige relevante handlinger.

Berøringsfri brik erstatter chip-kortet
OneTouch er baseret på den fremtidssikrede MiFare teknologi, hvor betjeningen sker med berøringsfrie enheder så som 
brikker. Fordelen er her både, at du undgår kortlæsere til gammeldags chipkort som sliddele, og at MiFare er en åben 
teknologi, der gør det muligt, at kombinere brikker, så de bruges såvel til vaskeriet som til låsesystemer for afdelingens 
indgangsdøre mv.

OneTouch er en ren touchscreen-løsning med betjening helt uden knapper
OneTouch betjenes ganske enkelt ved, at brugeren trykker direkte på skærmen. Det er ren touchscreenløsning uden 
generende knapper - du trykker blot på den ønskede funktion og er straks i gang - enkelt, nemt og hurtigt.
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»Designerne 
er brugernes ambassadører«

Dansk design og teknologi i  
verdensklasse

Dansk design og teknologi i verdensklasse
Samarbejdet mellem Nortec’s egne udviklere og de danske designere designduo viser vejen for skabelsen af vaskeri-
produkter med design og teknologi i absolut verdensklasse. Løsningerne er ikke blot en sand fryd for øjet, de sætter også 
helt nye standarder på verdensmarkedet.

Vores leverandør Primus, som er en af de førende producenter på verdensplan, har inddraget Nortec’s teknologi samt 
designet fra designduo i sin produktudvikling. En klar blåstempling af løsningernes muligheder og appel til brugere og 
vaskeriejere verden over.

Kvalitetsfokus og entreprenørånd skaber fordele
Hos Nortec sætter vi en ære i at levere produkter i den absolut højeste kvalitet, og altid at gøre det, der skal til, så du opnår 
det vi har lovet dig. Vores entreprenørånd og konstante fokus på at optimere og skabe nye funktioner sikrer løsninger, der 
er helt på forkant med udviklingen. EC OneTouch G2 er ingen undtagelse og efterlader et indtryk, der taler for sig selv.    

>
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Helhed og smukke detaljer

Design med rødder og vinger
EC OneTouch G2 er et fremsynet og højteknologisk vaskerikoncept – udviklet med rødder i Nortec’s eksisterende  
designkode. Nortec har i deres daglige kontakt til kunder og brugere konstant fokus på at indhente erfaring og indsigt 
fra de eksisterende produkter med henblik på forbedring og optimering af produktprogrammet. Denne viden og erfaring 
bringes ind i vores tætte samarbejde og er i høj grad med til at skabe produkter, der rækker ind i fremtiden.

Designerne er brugerens ambassadører
Teknologi, form og funktion smelter sammen til brugervenlige løsninger. Forenkling er kodeordet, og teknologien gør 
det muligt, at kun de oplysninger du har brug for er tilgængelige, hvilket gør betjeningen enkel og intuitiv. Resultatet er 
elegant design og høj funktionalitet i en enkel og overskuelig form, hvor alt overflødigt er skåret væk.

Velfungerende helhed og smukke detaljer
Nortec’s designstrategi er at tilbyde integrerede helhedsløsninger tilpasset det enkelte vaskeri. Løsningerne er bearbej-
det ned til mindste detalje og omfatter både produkter, grafik, skiltning og indretning. Herigennem skabes et enkelt og 
sammenhængende helhedsindtryk i et moderne og elegant design udført i smukke, ægte materialer og kompromisløs 
kvalitet.       
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Den daglige
bruger
”I vores gamle vaskeri havde vi betalingssystem med kort 
på maskinerne, men de nye maskiner fra Nortec adskiller 
sig alligevel markant.

Ikke alene er al betjening samlet på blot én skærm, hvilket 
gør det langt mere overskueligt at bruge maskinen, men 
også selve skærmbillederne er langt mere logiske. Det er 
virkeligt let at betjene de nye maskiner!”
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Til vaskemaskiner  
type EC Hydros QW7-QW15

>

Type Passer til:

EC OneTouch  Nortec Vaskemaskine 
for EC Hydros EC Hydros QW7

 Nortec Vaskemaskine  
 EC Hydros QW9

 Nortec Vaskemaskine  
 EC Hydros QW12

 Nortec Vaskemaskine  
 EC Hydros QW15
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Til tørretumblere  
type EC Hedros ST11-ST19
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Type Passer til:

EC OneTouch  Nortec Tørretumbler 
for EC Hedros EC Hedros ST11

 Nortec Tørretumbler   
 EC Hedros ST11HP

 Nortec Tørretumbler   
 EC Hedros ST14

 Nortec Tørretumbler   
 EC Hedros ST14HP

 Nortec Tørretumbler 
 EC Hedros ST16

 Nortec Tørretumbler   
 EC Hedros ST16HP

 Nortec Tørretumbler   
 EC Hedros ST19

 Nortec Tørretumbler   
 EC Hedros ST19HP
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Brugervenlige funktioner

Forvent mere 
EC OneTouch G2 indeholder en lang række brugerven-
lige funktioner, der gør det muligt at tilpasse systemet 
præcis til de ønsker og behov, der er i det enkelte  
vaskeri.

Modul programvalg 
Dette standardmodul indeholder alle funktioner til 
betjening af en maskine, lige fra programvalg,  
centrifugeringshastighed  til valg af forvask m.v.

Modul Betaling
Dette standardmodul indeholder alle funktioner til  
betaling for en vask eller tørring. Der er naturligvis  
mulighed for prisdifferentiering.

Modul Brikinfo
Dette standard modul giver mulighed for informations-
oversigt på brugerens brik. Bemærk at såfremt modul 
SMS er tilvalgt kan opsætning for tilhørende funktioner 
ændres her.
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Modul Reservation (tilkøb)
Med dette modul får brugeren mulighed for at booke en 
ønsket tid for en eller flere maskiner uden risiko for, at 
andre brugere kan benytte maskinerne i dette tidsrum. 
En lang række indstillinger gør det muligt at tilpasse 
modulet efter specifikke ønsker og behov.

Modul Saldo (tilkøb)
Modul Saldo giver brugeren mulighed for at se et  
komplet kontoudtog på skærmen. Her præsenteres 
både dato, tid og maskinnummer for de enkelte køb. 
Modul Saldo skaber overblik for brugeren og er et godt 
alternativ til en kvitteringsprinter.

Modul Soap (tilkøb)
Med Modul Soap kan brugeren vælge vaskemiddel  
direkte på skærmen. Modulet kræver der er tilkoblet et 
nyere doseringsanlæg.

Modul Sprog (tilkøb)
Med Modul Sprog kan brugerne vælge andre sprog end 
dansk. Brugernes evt. ændringer huskes fra gang til 
gang.

Øvrige tilkøbsmuligheder:
- Modul Hjemmehjælper

- Modul SMS

- Modul Autofejlmelding

- Modul Fejlmelding
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Hjem

Vaskemaskine 1 Vaskemaskine 2

Vaskemaskine 3 Vaskemaskine 4

Tørretumbler 5 Tørretumbler 6

Tørretumbler 7

Beethovensvej 8

Forbrug Lige nu Reservation

3:29

Hjem

= fri maskine
= reserveret maskine Vælg dag

I dag
3. oktober

I morgen
4. oktober

Lørdag
5. oktober

= din maskine

10.00-13.00 10.00-13.00

13.30-16.00 13.00-16.00

19.00-21.0019.00-21.00 16.00-21.00

Forbrug Lige nu Reservation

7.00-10.00

16.00-19.0016.00-19.00

7.00-10.00

16.00-19.00

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 32 3

2 3

2 3

2 3

2 3

Booking over internettet

Internetopkobling
EC OneTouch G2 leveres som standard for internetopkob-
ling, der bl.a. gør det  muligt at benytte Modul Internet, hvor  
brugerne kan foretage reservationer via internettet.

Modul Internetreservation
Booking af vasketider over internettet er i dag en naturlig 
forventning hos de fleste brugere af fællesvaskerier. Med 
den indbyggede internetadgang i EC OneTouch G2 ligger en  
opgradering med Modul Internetreservation lige for.  Det 
kræver blot en internetforbindelse.

Med Modul Internetreservation kan brugeren reservere  
vasketider på www.e-vaskeri.dk. Her møder brugeren en 
overskuelig opsætning, der gør det enkelt og effektivt at  
reservere den næste vasketur.

Dette modul er tilkøb.

Få overblik
På www.e-vaskeri.dk finder man desuden statusoversigten 
”LIGE NU”. Her kan man bl.a. se, hvor lang vasketid der er 
tilbage på de enkelte maskiner. En nyttig funktion for bru-
geren, der har behov for at vaske her og nu, men som ikke 
ønsker at gå forgæves til vaskeriet.   
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 A. Afstand til bagvæg: 5 mm
 B. Afstand mellem maskiner/til væg: 5 mm
 C. Max højde på fødder: 30 mm

• = standard
 = option

Version 5.01

°

> Brugervenligt  
administrationssoftware
Driftsikkert og brugervenligt
datpro2.dk er et unikt brugervenligt administrationssoftware, som er udviklet til såvel brug på administrations- 
kontorer som ejendomskontorer. Softwaren er internetbaseret og findes på adressen www.datpro2.dk

Vaskeridata ligger altid klar
Med datpro2.dk og EC OneTouch G2 er det slut med at skulle hjemtage vaskeriforbrug hver måned – noget der ofte har 
været særdeles tidskrævende for administrationspersonalet. I datpro2.dk ligger alle vaskeridata tilgængelige og klar til 
næste huslejeafregning. 

Virker til alle gængse administrationsprogrammer
Datpro2.dk kan lave afregningsfiler, der passer til alle gængse administrationsprogrammer. Herudover er der til  
EG-Bolig desuden lavet en fuld integration, der gør det muligt at køre huslejeafregningen fra EC OneTouch G2 vaskerierne 
direkte i EG-Bolig.

Nem håndtering af lejemålsinformationer
Via datpro2.dk er det nemt og enkelt for administrationspersonalet at håndtere lejemålsinformationer som for eksempel:

· Spærring af bortkomne brikker

· Oprettelse af nye brikker

· Fraflytninger

· Søgning på beboer forbrug

· Adgangskontrol info

· Administration af reservationer

Display Type  TFT TFT
 Størrelse 5,7" 5,7"
 Opløsning  320 x 240 320 x 240
 Farver 16,7M 16,7M
 Synsvinkel 178°(V) 178°(H) 178°(V) 178°(H)
 Luminans 400 cd/m2 400 cd/m2 

 Kontrastforhold 800:1 800:1
Medielæser Mifare  • • 
 Øvrige brikker ° °
Ekstra Udstyr Kvitteringsprinter ° ° 
 Adgangskontrol ° °

Tekniske data 
EC OneTouch G2

EC OneTouch G2
for EC Hedros 
tørretumblere

EC OneTouch G2  
for EC Hydros 
vaskemaskiner
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Nortec System A/S

VEST

Ellehammersvej 16

7100 Vejle

ØST

Arnold Nielsens Boulevard 68C

2650 Hvidovre

Tlf.  70 256 256

info@nortec.dk

www.nortec.dk
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