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Výčepní měřicí a informační systém LOMEX
pro samočepující stoly v provozovnách (výčepy piva)
Provozuje se např. jako samostatná část restaurace (salonek) pro přátele dobrého piva, bez
čekání na obsluhu a s trvale udržitelnou pěnou pro svoji konzumaci.
Systém je koncepčně navržen pro modulární realizaci projektu ve dvou variantách. Varianty
vycházejí z požadavků potřeby rozlišení množství vyčepovaného nápoje na konkrétní stůl,
nebo potřeby rozlišení množství vyčepovaného nápoje na každého hosta u stolu.
1. varianta PARTY SYSTEM
Výčepní měřicí a informační systém bez rozlišení platby hostů u stolů. Konzumace hostů u
stolu se uskutečňuje na jeden konzumační lístek - účet .
2. varianta PERSON SYSTEM
Výčepní měřicí a informační systém s individuálními účty hostů u stolů. Každý host má svůj
konzumační lístek.
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PARTY SYSTEM
Výčepní měřicí a informační systém firmy LOMEX Blansko, www.lomex.cz
1. Využití
Moderní technologie pro správu činností v provozovně s vlastním čepováním hostů u stolů.
Projekt se realizuje jako atraktivní samostatná část restaurace (salonek) pro přátele dobrého
piva, bez čekání na obsluhu a s trvale udržitelnou pěnou pro svoji konzumaci.
Kompletní technologie samočepujících stolů v provozovně má dvě části:
- Rozvody piva a chlazení – instaluje firma zajišťující montáž rozvodů piva
- Výčepní měřicí a informační systém LOMEX – instaluje firma Lomex Blansko
2. Vlastnosti
z hlediska provozovatele:
- dokonalý přehled o vyčepovaných nápojích
- zvyšuje se atraktivita provozovny
- menší náročnost na počet personálu a na jeho kvalifikaci
- jednoduchá sanitace, minimální ztráty nápojů
z hlediska hostů:
- není třeba čekat na obsluhu
- může se kdykoliv dočepovávat a pivo je stále s pěnou
- přesnost měření garantuje soulad platby s vyčepovaným množstvím
3. Sestava, popis
PARTY SYSTEM je výčepní a informační systém registrace množství vyčepovaného nápoje
u stolů se samočepováním, bez rozlišení množství konzumace a plateb mezi jednotlivými
hosty u stolu.
Základ tvoří Potravinářský průtokoměr LXP6 (obr.1), jehož konstrukce vychází z unikátního
řešení čidel průtoku, která jsou plně elektronická a bezpohybová ( ne vrtulka).

Obr.1 Potravinářský průtokoměr LXP6 se šesti čidly průtoku
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Měřicí část čidla průtoku je kruhového hladkého průřezu (obr.2), obdobně jako použité
potrubí.
Dodržení hladkého vnitřního průřezu u čidel průtoku je základní firemní filosofií konstrukce
průtokoměrů. Umožňuje to bezproblémovou sanitaci celého systému standardním
způsoben (molitanová kulička). Nic není třeba demontovat, čidla průtoku se vyčistí současně
s čistěním celého potrubí a to s minimem ztráty nápojů.

Obr.2 pohled do měřicí části čidla průtoku
Přes sběrnici RS485 je Potravinářský průtokoměr LXP6 propojen s řídícím PC s klávesnicí a
monitorem LCD vedoucího provozu (obr.3).
Pracoviště s PC využívá vedoucí provozu pro veškerou správu činností s PARTY SYSTEM,
jako je nulování naměřeného množství, zadání ceny za nápoje, přehled o platbách atd.

Obr.3 monitor vedoucího provozu salonku
K PC jsou rovněž připojeny monitory LCD umístěné nad samočepujícími stoly (obr.4).
Na monitorech LCD nad samočepujícími stoly se zobrazuje číslo stolu, vyčepované množství
(svislé čárky) a cena za vyčepované množství.
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Obr.4 monitor na samočepujícími stoly
4. Použití PARTY SYSTEM
Vedoucí provozu na monitoru LCD, pomocí klávesnice vynuluje stav počitadla vyčepovaného
množství piva a tím také velikost platby konkrétního stolu. Na monitorech LCD nad
samočepujícími stoly se rovněž zobrazí vynulovaný stav. Stůl je nyní připraven pro hosty.
Jakmile se začne čepovat, na monitoru LCD u stolu se bude zobrazovat počet vytočených piv
a odpovídající platba. Po ukončení párty u stolu se hosté budou společně podílet na platbě.
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PERSON SYSTEM
Výčepní měřicí a informační systém firmy LOMEX Blansko, www.lomex.cz
1. Využití
Moderní technologie pro správu činností v provozovně se samočepováním u stolů. Projekt se
realizuje jako atraktivní samostatná část restaurace (salonek) pro přátele dobrého piva, bez
čekání na obsluhu, s aktuálním přehledem o konzumaci a platbě a s trvale udržitelnou pěnou.
Kompletní technologie samočepujících stolů v provozovně má dvě části
- Rozvody piva a chlazení – instaluje firma zajišťující montáž rozvodů piva
- Výčepní měřicí a informační systém LOMEX – instaluje firma Lomex Blansko
2. Vlastnosti
z hlediska provozovatele:
- dokonalý přehled o vyčepovaných nápojích
- zvyšuje se atraktivita provozovny
- menší náročnost na počet personálu a na jeho kvalifikaci
- jednoduchá sanitace, minimální ztráty nápojů při sanitaci
z hlediska hostů:
- není třeba čekat na obsluhu
- může se kdykoliv dočepovávat a pivo je stále s požadovanou pěnou
- přesnost měření garantuje soulad osobní platby s osobním vyčepovaným množstvím
3. Sestava, popis
PERSON SYSTEM je výčepní a informační systém registrace množství vyčepovaného
nápoje u stolů se samočepováním, s individuálními účty hostů u stolů. Každý host má svůj
konzumační lístek.
Základ tvoří Potravinářský průtokoměr LXP6 (obr.1), jehož konstrukce vychází z unikátního
řešení čidel průtoku, která jsou plně elektronická a bezpohybová ( ne vrtulka).

Obr.1 Potravinářský průtokoměr LXP6 se šesti čidly průtoku
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Měřicí část čidla průtoku je kruhového hladkého průřezu (obr.2), obdobně jako použité
potrubí.
Dodržení hladkého vnitřního průřezu u čidel průtoku (obr.2) a ovládacích ventilů (obr.3) je
základní firemní filosofií konstrukce průtokoměrů a ventilů. Umožňuje to bezproblémovou
sanitaci celého systému standardním způsoben (molitanová kulička). Nic není třeba
demontovat, čidla průtoku i ventily se vyčistí současně s čistěním celého potrubí a to
s minimem ztráty nápojů.

Obr.2 pohled do měřicí části čidla průtoku

Obr.3 pohled na otevřený ventil
Přes sběrnici RS485 je Potravinářský průtokoměr LXP6 propojen s řídícím PC s klávesnicí a
monitorem LCD vedoucího provozu.
4. Použití PERSON SYSTEM
Po vstupu do salonku vloží host do akceptoru bankovek a mincovníku (obr.4) svoji
odhadovanou částku útraty.

Obr.4 Akceptor bankovek a mincovník
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Stiskem ovládacího tlačítka host potvrdí zadávanou částku a na tiskárně (obr.5), se vytiskne
jeho individuální konzumační lístek v čárovém kódu (obr.6), s kreditem pro množství
čepovaného nápoje.

Obr.5 Tiskárna a výtisk konzumačního lístku čárového kódu

Obr.6 Konzumační lístek
Nyní se host může posadit ke kterémukoliv stolu se samovýčepem. Přiložením lístku pod
čtečku čárového kódu (obr.7) umístěnou u pípy nad stolem (červená stopa), se host přihlašuje
k čepování piva.

Obr.7 Čtečka konzumačního lístku umístěná nad stolem
Na monitoru LCD nad stolem se zobrazí jeho zvětšený lístek s informacemi o vyčepovaném
množství a zbývajícím kreditu (obr.8,obr.9).
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Obr.8 Monitor nad stolem
Čepování může probíhat jen po dobu, kdy je lístek přiložen pod čtečkou čárového kódu
(obr.9,obr10).

Obr.9 Monitor nad stolem po přiložení štítku pod čtečku- přihlášení se
Po odejmutí lístku, je automaticky pomocí ventilu čepování na tento lístek zablokováno.
Opětovným přiložením lístku je možné dále čepovat. Host si může přesednout i k jinému stolu
a pokračovat v konzumaci. Na monitoru LCD konkrétního stolu se zobrazují lístky všech
hostů u tohoto stolu. Pokud dojde k vyčerpání kreditu a host chce dále pokračovat
v konzumaci, musí opět použít akceptor bankovek a mincovník a vytisknout nový
konzumační lístek.

Obr.10 Monitor nad stolem č.2 s přiloženým štítkem a již s čepováním
Příklad zobrazení na monitoru:
Vyčepováno 0,07 litru, což je 0,14 piva a zbývá kredit 99,28 Kč.
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Pro celkový přehled a správu všech činností v PERSON SYSTEM slouží vedoucímu provozu
monitor LCD umístěný u PC (obr.11).

Obr.11 Monitor vedoucího provozu s přehledem o všech stolech
Činnosti související s obsluhou PERSON SYSTEM vedoucím provozu jsou popsány
v samostatném uživatelském návodu.
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