
Totem VMlav 15”
A melhor solução de autoatendimento
para lavanderia.

Pinpad compatível com
todos os cartões e sistemas
de pagamento do mercado

Tela touchscreen de 15 
polegadas e sistema de 
pagamento com navegação 
fácil e intuitiva

• Aciona e lê o estado de ocupado de até 16
máquinas através da interface VMlav.

• Módulo de instalação super versátil, podendo ser
instalado em parede, expositor ou pedestal.

• API completa para integração com ERP. 

Diferentes opções de
comunicação, via:

Ethernet Wi-Fi

Porta de manutenção 
de fácil abertura 



Personalização do totem

Painel em acrílico

Painel em acrílico
pode ter a cor customizada

e a aplicação da logo da empresa



Modos de instalação

Gabinete com pedestal

Gabinete fixado na parede



Sistema VMpay

• Permite a geração de cupom de desconto por: 
      • Data e hora; 
      • Limite de uso; 
      • Valor ou porcentagem. 
• Permite gerar relatório de vendas, por data, tipo de cartão, bandeira; 
• Permite gerar relatórios por telefone, de forma obter os clientes recorrentes, ou realizar contato quando necessário. 

VMpay Mobile

 Possibilidade de pagamento via Mobile (QR code).



VMtecnologia
http://www.vmtecnologia.io

+55 41 3338-0044

Especificações técnicas

Totem VMlav
Alimentação:
Conexão:
Potência:
Tamanho da tela:
Resolução da tela:
Tecnologia da tela:
Dimensões (L x A x P):
Dimensões com pedestal (L x A x P):
Peso sem pedestal:
Peso com pedestal:

Bivolt, 127-220V
Ethernet ou Wi-fi
20W
15’’
1920x1080
IPS
38 x 50 x 15 cm
42 x 151 x 50 cm
9,6 kg
50 kg

Bandeiras aceitas Principais aplicativos de QRcode do mercado

Carteiras digitais aceitas Outras formas de pagamento

Interface VMlav
Comunicação:
Máquinas compatíveis:
Dimensões:
Potência:
Peso:

RS485 
LG Series Giant-C| Alliance Speed Queen| Girbau Series ED 
10x 7x 3.5 cm 
3W
350g
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