
TALLYKEY STRØMSØYLER
m/ Tallybee eller Tallyweb for fjernavlesing av strøm

Vi leverer Tallykey søyler for strøm 
og vann, eller som en kombinasjon i 
samme søyle. Søylene kan leveres med 
opptil 6 strømuttak (2 el 4 er standard)  
og 2 vannuttak pr søyle. Søylene 
er produsert i sjøvannsbestandig 
aluminium, skruer og bolter i syrefast 
stål. Lampeglasset er i slagfast plast og 
inneholder LED-belysning. Alle søylene 
har brytepinner i sokkel, samt at sokkel 

er i kompositt materiale for å unngå 
krypstrømmer/tæring (T4).

Stikkontaktene er IP-klasse 67 
og søylene kan utrustes med 
el.målere eller TallyBee/Tallyweb for 
forbrukskontroll. 

Les videre for informasjon om de to 
måtene å fjernavlese forbruket.
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STILRENT DESIGN
LANG LEVETID

FUNKSJONELLE 
STRØMSØYLER 

FOR FJERNAVLESING AV STRØM



HVORDAN FUNGERER TALLYBEE?

Tallybee er et pålitelig og brukervennlig 
system for fjernavlesing av målere på 
forsyningssøylene i båtforeningen.

Tallybee passer best for båtforeninger/
marinaer som ønsker å forenkle avlesing 
av strømforbruk blant medlemmer eller 
leietakere. 

Kommunikasjonen mellom 
forsyningssøylene og admin.datamaskin 
skjer via radioteknologi. Med Tallybee kan 
man avlese forbruket på el-målerne direkte 
på dataskjermen, det tar bare få sekunder: 
Åpne Tallybee-programmet, tast inn kunde/

båteier og les av forbruket.

Båteieren kobler til sin strømkabel til 
strømsøylen på angitt plass og kan bruke 
strøm fritt. Admin. bruker Tallybee-
programmet (Tallymaster+) til å lese av 
strømforbruk. Etter oppgjør kan den aktuelle 
måler nullstilles og være klar til neste 
strømbruker.

Det er også mulig å stenge/åpne 
strømuttaket direkte fra datamaskinen. 
(Et ekstra relé må da være montert ved 
uttaket, dette er ikke inkludert i vanlig 
utrustning.)

TALLYBEE

HVA TRENGER MAN?

 Strømsøyler m/ Tallybee
 Masterradio og antenne som plasseres i adm. bygning
 Tallybee software, egen PC og eget faktureringsprogram
 Kabler kun mellom masterradio og antenne, ellers ingen kabler.
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TALLYWEB
HVORDAN FUNGERER TALLYWEB?

Tallyweb er en smart online-løsning for 
selvbetjent fjernavlesning og betaling av 
strømforbruk etc. 

Gjesten i havna kan opprette en bruker på 
en hjemmeside, https://www.tallyweb.dk/
dinmarina. Når brukerkontoen er opprettet 
kan man kjøpe de tjenester / produkter 
havnen tilbyr til gjester. Man registrerer så ett 
betalingskort for å betale for valgte tjenester 
/ produkter.  En pinkode blir generert slik 
at man får adgang til strømuttak, vann etc. 
Enkelt for gjesten, enkelt for havneeier. 

1. Kunden som vil bruke strøm oppretter seg en brukerkonto

2. Administrator/havnesjef godkjenner kunden 

3. Kunden mottar pinkode og kan fylle på saldo eller velge autotrekk for bruk av strøm

Logg 
inn

BRUKER
GODKJENT

$

GJØRES PÅ 1-2-3:

Marina Solutions  er behjelpelige gjennom installasjonsprosessen og betalingsløsninger.

FORDELEN MED TALLYWEB:

Det er lite arbeid og administasjon med 
Tallyweb (foruten installasjonen av 
systemet). 
Havnen sparer penger på service og 
administasjon, da man slipper å fakturere 
selv.
Straksavregning av forbruk gagner 
likviditeten.
Havnesjefen har oversikt over nåværende 
gjester.
Gjesten har en logg over forbruk og 
betalinger.

GJEST GJEST

HVA TRENGER MAN?

 Strømsøyler m/ Tallyweb
 Masterradio og antenne som plasseres i adm. bygning
 Betalingsgateway og innløsningsavtale (Quickpay/Nets)
 Administrere nettside
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TYPISKE TALLYBEE BRUKERE: 

1. Båtforeninger (medium og store)
2. Marinaer som leier ut båtplasser   
 (langtidsleie)
3. Vinterlagring på land
4. Camping med stasjonære vogner

TYPISKE TALLYWEB BRUKERE: 

1. Gjestehavner
2. Gjesteplasser i kombinasjon med   
 faste plasser i båtforening/marina
3. Båtforening kombinert med    
 yrkesbruk (fiskere)
4. Vinterlagring på land
5. Camping
6. Bobil parkering

TALLYKEY STRØMSØYLER
m/ Tallybee eller Tallyweb for fjernavlesing av strøm


