
Smart Marina Pedestal
Ürün Tanıtımı



Özet

Uzaktan İzlenme ve Kontrol

*Müşteri isteğine bağlı

Marina pedestaller, bağlanmış yatlara sahil elektriği, su ve

aydınlatma gibi hizmetler sağlar. Çevresel mevzuatlar ve artan

yakıt fiyatları, sahil elektriğini gittikçe daha önemli hale 

getirmektedir.

Pedestalleri İnternete bağlanarak, kullanıcı mobil

uygulamasından rezervasyon yaptıktan sonra cihazları aktif hale 

getirebilir ve tüketilen elektrik ve su için ödeme yapabilir.

Pedestal uzaktan izlenme ve verimli bakım için ek sensörlerle

donatılabilir (sıcaklık, nem, vs).

Pedestal ağının çalışması, kullanıcılara ve marina işletmelerine

destek, bulut tabanlı bir sunucu tarafından sağlanır.
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Elektrik kontrolü

Elektrik sayacı

LED kontrolü*

Kaçak akım algılama*

Su kontrolü

Su sayacı

Su valf arızası*

Ek sensörler*



Nasıl Çalışır?

Ağ Geçidi
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Mobil uygulaması (müşteri)

Marina İşletmenin Muhasebe
Sistemi

 Rezervasyon yapmak
 Cihazın açılması ve

kapatılması
 Ödeme yapmak

Web uygulaması (marina 
işletmesi)

 Uzaktan izlenme ve
kontrol

 Fiyatlandırmayı
yönetmesi

Teknik destek ve bakım

 Uzaktan yazılım
güncellemeleri

 Kullanıcı desteği

 Faturalandırma



• Yat sahibi marinaya giriş yapmadan önce

isterse yanaşacağı yeri önceden marina 

işletmesine rezervasyon yaptırabilecektir.

• Yat sahibi marinaya yatla giriş yaparken, 

işletme tarafından verilen adrese yanaşacak

ve kayıt için işletmeye gidecektir.

• Müşteri marinada yanaştığı adresteki

pedestalden kullanacağı elektrik ve su için ön

ödeme yapacaktır (para bitinceye kadar su ve

elektrik kullanmak üzere).

• Müşteriye bu işlemlerden sonra otomatik

şifreleme ile şifresi verilecektir (dört haneli). 

Alternatif: Müşteri pedestaldeki kullanacak

hizmetleri tarayarak aktif hale getirebilecektir

(mobil uygulamasını kullanarak).

• Müşteri internetten uygulama yazılımını

indirerek ve şifresini girerek ilgili adresteki

pedestalin üzerindeki kendine ait elektrik ve

su sistemini çalışır hale getirecektir.

• Eğer müşterinin android cihazı yoksa isterse

kendine depozito bedeli alınarak android 

cihaz verilebilecektir.

• Eğer müşteri cihaz kullanmak istemiyorsa

sistemi kullanıma işletme tarafından da 

açılabilir veya kapatılabilir.

• Müşterinin yatırdığı ön ödeme işletmenin

belirleyeceği yüzde oranına veya meblağa

düşünce mutlaka uyarı e-maili/mesajı

müşteriye iletilmelidir.

• Ön ödeme miktarı bitince sistem kullanımı

otomatik olarak işletime kapatılabilir veya

işletme müşteriye kredi açarak devam

ettirebilmelidir.

• Müşteri ön ödemesini işletmede nakit veya

kredi kartıyla yapabileceği gibi, uzaktan

internet üzerindende yapabilmelidir.

• Müşteri kredisi bittiğinde ilave ödemeyide

uzaktan işletmenin hesabına yapabilmeli ve

bağlı olduğu sisteminin çalışmasına devam

edebilmelidir.

• Müşteri marinadan ayrılırken kullanımdan

kalan kredisini işletmeden alabilecektir.

Ürün ve Sistem Özellikleri

• Kullanılan elektrik kWh olarak

fiyatlandırılacak.

• Kullanılan su litre (yada m3) olarak

fiyatlandırılacaktır.

• Müşterinin kullandığı elektrik ve su miktarı

işletmenin belirliyeceği birim fiyatlarla çarpılıp

toplanarak yatırılan ön ödemeden

düşürülecek bakiye otomatik hesaplanacaktır.

• İşletme her müşteri için ayrı para birimleri ile

hesaplama yapabilmelidir.

• İşletme bu sistemden aldığı kullanım

miktarlarını kendi muhasebe programına

otomatik aktararak müşterinin marinadan

aldığı diğer hizmetlerle beraber

faturalandırma yapabilmelidir.

• Her marinanın yat sayısı ve yat

büyüklüklerine göre tasarımı farklılık

gösterebilir.

• Bir pedestal 2 ve 4 yat için

tasarlanabilmektedir (özel durumlar hariç).

• Kabin ebatları 400 x 1000 x 400 mm’dir.

• Kabin ağırlığı paslanmaz imal edildiğinde 50 

kg veye aluminyum imal edildiğinde 30 kg’dır.

• Pedestalin üst kısmında istendiğinde manuel

kontrol edilebilen, ilave aydınlatma besleme

kablosu ile astronomik sisteme göre

çalışabilecek kendine ait LED aydınlatma

mevcuttur.

• Priz devrelerinde sigorta ve kaçak akım

sistemleri mevcuttur.
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Kullanıcı senaryosu (yat sahibi / 

müşteri)

Faturalandırma

Özellikler



• Pedestalin üst kısmındaki LED aydınlatma

ilave aydınlatma besleme kablosu

çekilmeden astronomik sisteme göre

opsiyonel olarak otomatik

çalıştırılabilmektedir.

• Müşteri isteğine bağlı olarak kaçak akım

atması (ilave kontak ile) veya su valf arızası

(valf çalıştığı halde debimetreden sinyal

alınamıyorsa) uzaktan izlenebilir olabilecektir.

• Müşteri isteğine bağlı olarak pedestalde 3 faz

ve nötrün olup olmadığı faz kontrol rölesi

ilavesiyle uzaktan izlenebilmelidir.

• Müşteri isteğine bağlı olarak pedestalin

kapaklarının açık olup olmadığı kapak

siviçleri ile uzaktan izlenebilmelidir.

• Müşteri isteğine bağlı olarak pedestalin

aydınlatma sigortasının atık olup olmadığıda

ilave kontak ile uzaktan izlenebilmelidir.

• Müşteri isteğine bağlı olarak pedestaldeki

dört adet solenoid valfın sigortasının atık olup

olmadığıda 4 adet ilave kontak ile uzaktan

izlenebilmelidir.

• Kabin dış boyası isteğe bağlı olarak RAL 

5018 veya 7035 boyanabilecektir.

• Kabin kasası 316L paslanmaz veya AlMg3 

olarak imal edilerek üzeri polyester boya ile

boyanacaktır.

• Elektrik prizleri IP 67 kilitli kapaklı olabileceği

gibi ayrıca opsiyonel olarak kilitli şalterli tipde

üretilebilmektedir.

• Türkçe ve İngilizce dil seçimi standart olup

ilave dil opsiyoneldir.

• Herbir pedestal için senelik bakım ve servis

bedeli uygun olabilir. Bazı pedestalı az olan

projelerde sayısına bakmadan o projeye

senelik bakım tutarı yazılabilir. Tahsilatı

miktara göre aylık tahsil edilebilecektir.

• Yerinde, sahada yapılacak bakımlarda

garanti kapsamında sadece hatalı

kullanımdan dolayı bedel alınabilir, garanti

kapsamı dışında ise ilave servis bedelide

alınarak hizmet verilecektir.

• Mekanik kurulumlar (elektrik, su altyapı ve

bağlantıları) müşteriye aittir. Tarafımızdan

istendiğinde proje kurulum keşfi çıkarılarak

teklif verilebilecektir.
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İsteğe Bağlı Özellikler Kurulum ve Bakım



Diğer Uygulama Alanları

6

Karavan park ve kamp
alanlarında

Bungalov, lojman ve
özel konutlarda

Fuar ve sezonluk sergi
alanlarında

Kapalı ve açık semt
pazarlarında


