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Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt och utvecklar kontinuerligt 
nya produkter med dessa ledord i fokus.

I produktionen använder vi uteslutande kvalitetskomponenter från internationellt kända och professionella leverantörer.
De första TallyKey-centralerna installerades 1994 och har sedan dess fungerat optimalt, även i tuffa miljöer.
TallyKeys kunder är trygga! Med våra produkter följer en kundvänlig serviceanda och full support.

TallyKey i Sverige AB som är ett delägt dotterbolag till TallyKey A/S startade sin verksamhet under 2004. Bolaget har sitt 
huvudkontor i Ystad samt ett försäljningskontor i Stockholm. 

Verksamheten omfattar försäljning av el-centraler och intelligenta mät- och debiteringssystem inom marknadsområdena; 
camping, småbåtshamnar, offentlig miljö samt fiske och industrihamnar.

Genom våra unika system; TallyCard+ och TallyBee erbjuds våra kunder effektiva lösningar för debitering och kontroll av 
elförbrukning.

Genom mjukvaruprogrammen TallyMaster+ och TallyManager kan vi erbjuda kompletta administrationssystem för 
hamnar och marinor.

Om företaget

Alla våra TallyKey-centraler är utrustade med 
IEC-uttag(Europakontakter) och kombinerade jordfel- och 
automatsäkringar, så kallande personskyddsautomater.

Av erfarenhet vet vi att hamnar och marinor som installerat 
mätning sänker den totala elförbrukningen med mellan 20-30%. 
Båtägarna märker snart fördelen med att bara betala för den el 
man själv förbrukar.

Genom att installera mätning så bidrar alla till en lägre 
energiförbrukning och därmed en bättre miljö.

Miljö och säkerhet
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Elpriset skenar och vi märker alla att kilowatt-timmarna utgör en betydande del av en 
marinas kostnader. 
Att denna utveckling skulle hejdas torde inte vara sannolikt.

Trenden inom “marinlivet” går mot större båtar som är utrustade med bland annat 
varmvattenberedare, luftkonditionering och värmeanläggningar.

Många båtägare vill utnyttja sin dyra investering genom att förlänga säsongen och ha 
sin båt förtöjd på åretruntplatser, klar att utnyttjas på helger och lediga dagar.

Den gamla metoden med ett fast dygnspris på el upplevs av allt fler som orättvist, 
kunderna är beredda att betala för sin egen förbrukning men inte grannens.

I vårt TallyKey-sortiment finns tre alternativa system för mätning; 
digitala normmätare, TallyCard+, och vårt nya TallyBee som är ett fjärravläsbart system.

Elpriset

Mot bakgrund av ökade miljökrav och allt högre energikostnader har vi tagit 
fram flera olika system för kontroll och betalning av el- och vattenförbrukning.

“Att mäta är att veta”

Under det senaste året har det kommit fram moderna digitala mätare med hög 
noggranhet och fördelaktigt pris.

I våra TallyKey-centraler använder vi en mätare som är godkänd för debitering enligt 
MID-direktiven.

Mätaren avläses normalt manuellt, den är även utrustad med en pulsutgång vilket 
gör att man kan ansluta den via en kabel till en centralenhet för avläsning från 
hamnkontoret eller via internet.

Mätaren är så liten att vi får plats med upp till 6 mätarförsedda IEC-uttag i 
en TallyKey-stolpe. 

I vårt sortiment ingår också två-modulers, elektromekaniska-mätare. Dessa kan 
byggas in i TallyKey-centralerna eller levereras i separata boxar för tillfällig mätning. 

Digitala mätare
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Med hjälp av vårt TallyBee-system kan elförbrukningen enkelt mätas och fjärravläsas.
I våra TallyKey-centraler har vi byggt in kWh-mätare, dessa kommunicerar via en radiomondul med en centralenhet.

I centralenheten insamlas och bearbetas all data, denna presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt. 
Systemet fungerar tillsammans med ett flertal välkända administrations- och bokföringssystem.

Via en internetuppkoppling kan elförbrukningen i det enskilda uttaget avläsas och fjärrstyras. 
Eluttagen kan slås på/av från hamnkontoret eller hemifrån.

TallyBee

TallyMaster+
Våra TallyMaster+ och TallyManager administrationssystem är de ideala verktygen för 
att skapa total kontroll över Er marina.

Sats med bordsterminal och 
programvara

TallyCard+

Vårt beprövade kortsystem TallyCard+ bygger på RFID-teknik och korten är av Mifare-standard.
Via en enkel bordsterminal kopplad till en vanlig PC kan korten laddas med valfri summa pengar.
Alla våra elstolpar kan utrustas med TallyCard+. 

Kortet kan även användas som passagesystem för bommar och dörrar samt styra duschar och tvättmaskiner. Systemet kräver inga 
avancerade IT-lösningar eller specialkablar. 
På grund av sin modulära karaktär kan systemet enkelt byggas ut efter hand som behov uppstår och ekonomin medger.

Marknadens mest flexibla kortsystem för betalning och förbrukningskontroll.
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Uttagscentral T1 till marknadens bästa pris.
T1

Två 1-fas-uttag.

Personskyddsautomater 6/10/13/16 A.

Stomme av slag- och köldtålig miljövänlig plast.

Kan kompletteras med elmätare eller TallyCard+/TallyBee för förbrukningskontroll.

NYHET!
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T2

T2-stolpen kan ha upp till sex 1-fas-uttag samt vattenkran och slanghållare.

Kan kompletteras med elmätare eller TallyCard+/TallyBee för förbrukningskontroll.

Levereras med eller utan runtlysande lampa i toppen, 18W.

Kan levereras med 16A, 3-fas-uttag.

Höjd 130 cm med lampa.

Levereras med jordfelsbrytare och automatsäkringar alt personskyddsautomater.

T2-stolpen är ett perfekt val, en investering som räknas hem på kort tid.
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T6
Aluminiumstolpe med snygg design och toppenkvalité.

En- eller trefasuttag på upp till 63A, så att även 
stora båtars behov kan tillgodoses.

T6-stolpen kan ha upp till sex eluttag.

Kan kompletteras med elmätare, myntinkast eller 
TallyCard+/TallyBee för förbrukningskontroll.
Inbyggd lågenergilampa i toppen.

T8
Elegant uttagsskåp för större båtar och fartyg.

Kan kompletteras med elmätare eller TallyCard+/TallyBee för förbrukningskontroll.

Eluttag upp till 125A.

Flera vattenkranar, vid behov kopplade till förbrukningsmätare.

Extra tillbehör i form av Internet-, Tv- eller telefonanslutningar.



MARINFLYTBRYGGAN
Spillersboda 2399  761 92 Norrtälje
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Återförsäljare:




