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Popularność terminali sprzedażowych dynamicznie rośnie. Z każ-
dym rokiem, coraz więcej osób stawia na profesjonalne urządzenia 
i docenia te inwestycje. Funkcjonalność i wydajność urządzeń szyb-
ko została doceniona zarówno przez personel, jak i menadżerów. 
Dziś nowoczesne urządzenia, na których pracują restauratorzy, 
sprzedawcy czy recepcjoniści znaczenie rozwinęły się technologicz-
nie. Jednym z wyznaczników rozwoju jest wydajność sprzętu przy 
możliwie niskim zużyciu energii elektrycznej.

EnErgooszczędność tErminali Pos
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gdziE szukać oszczędności?

Koszty prowadzenia działalności znacznie wzrosły w ostatnich latach. Dotyczy to nie tylko 
kosztów pracowniczych (wzrost minimalnego wynagrodzenia), kosztów surowców (inflacja), 
ale przede wszystkim mediów zużywanych na potrzeby prowadzenia działalności.

Wzrost cen odczuwamy także w przypadku energii elektrycznej, której koszt w naszym 
kraju rośnie najszybciej w Unii Europejskiej. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat ceny energii 
elektrycznej wzrosły średnio w UE o 4,7 proc., a w Polsce o blisko 10 proc. Duże zmiany 
szykują się również w przyszłym roku, kiedy to w życie wejdzie pakiet ustaw Fit for 55. Według 
szacunków, przedsiębiorstwa będą musiały liczyć się z podwyżkami rzędu 15-30 proc. za każdy 
zużyty kw prądu. W związku z tym, coraz więcej firm zwraca uwagę na zużycie energii w swoich 
lokalach przeprowadzając audyt energetyczny.
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na PrzykładziE gastronomii

W przypadku lokali gastronomicznych wiele urządzeń generuje duże zużycie, które 
przekłada się na wysokie rachunki. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń chłodniczych, 
pieców, rekuperatorów, klimatyzatorów i drobnych sprzętów, które są podłączone do sieci 
24/7. Szacunkowo tylko jeden piec do pizzy o mocy ok. 6 kw generuje roczny koszt energii 
elektrycznej na poziomie ok.15 000 zł, a jedna szafa chłodnicza pochłania energię o rocznej 
wartości ok. 2000 zł. W przypadku zapowiadanych podwyżek koszty te staną się w przyszłym 
roku znacznym obciążeniem, z którym będą zmuszone się zmagać lokale gastronomiczne.
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Dlatego już teraz warto szukać oszczędności i sposobów na to, jak oszczędzić energię elek-
tryczną (nie tylko w gastronomii).

Do najprostszych sposobów, które już teraz warto wdrożyć należą:

Inwestycja w energooszczędny sprzęt wydaje się 
najbardziej radykalnym rozwiązaniem ze względu 
na konieczność poniesienia jednorazowo duże-
go kosztu inwestycyjnego. Warto jednak rozważyć 
takie posunięcie również w kontekście możliwości 
zakupu na raty. Może się szybko okazać, że zaosz-
czędzone na energii środki pozwolą nam znacznie 
poprawić sprawność obsługi i funkcjonowanie całe-
go przedsiębiorstwa. A niezaprzeczalnym argumen-
tem za jest również ochrona środowiska.

przegląd
urządzeń elektrycznych 
i ewentualny serwis

kontrola
zużycia energii przez 
poszczególne urządzenia

lokalizowanie
urządzeń chłodniczych
z daleka od źródeł ciepła 

wymiana
urządzeń na 
energooszczędne

optymalizacja
temperatur w szafach chłodniczych
(im niższa temperatura, tym wyższe zużycie)



tErminalE sPrzEdażowE Pos od PosiflEx – 
mogą więcEj i zużyją mniEj EnErgii

W kwestii szukania oszczędności warto zwrócić przede wszystkim uwagę na urządzenia, które 
są podłączone do sieci w trybie 24/7. Należą do nich m.in. terminale sprzedażowe, które poza 
ciągłą pracą w czasie funkcjonowania lokalu wykonują również zadania serwisowe jak aktuali-
zacje, generowanie raportów i kopii zapasowych.

rozbiEżność w zużyciu EnErgii ElEktrycznEj 
PrzEz Posy vs komPutEry
to wartości PrzEkraczającE nawEt   300%

Duże znaczenie w tej kwestii ma technologia, na której opiera się POS. Urządzenia te są mylnie 
porównywane z urządzeniami konsumenckimi np. typu PC. Punkt sprzedażowy realizuje zu-
pełnie inne zadania niż standardowy komputer wykorzystywany np. w domu czy biurze. Jego 
podstawowym atutem powinna być sprawność i stabilność pracy.
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sposób chłodzenia sprzętu
Urządzenia z pasywnym chłodzeniem znacznie rzadziej ulegają awarii oraz zużywają o wiele 
mniej prądu.

zainstalowane podzespoły
Koszt eksploatacyjny prądu nie jest proporcjonalny do wydajności urządzeń. Większe znaczenie 
ma tutaj fakt czy procesor, który został zastosowany jest starej czy nowej generacji. Z czasem 
wydajność starego procesora o wysokiej wydajności (np. Intel i5) jest słabsza niż w przypadku 
urządzeń z nowszymi procesorami (wyższej generacji) i3. 

zużycie energii elektrycznej
Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń, które gwarantują niskie zużycie prądu, zapewniając 
przy tym stabilność i wydajność pracy.

żywotność części integralnych
Żywotność podzespołów (w tym zasilaczy) przy starszych procesorach jest krótsza. W przypad-
ku terminali z nowymi procesorami i chłodzeniem pasywnym zasilacze są narażone na mniej-
sze obciążenie, dzięki czemu są bardziej trwałe. 

konieczność kosztownych przeglądów
Urządzenia, które posiadają wentylatory muszą być raz na jakiś czas poddawane przeglądom, 
podczas których są czyszczone z kurzu i innych elementów zassanych przez wentylatory. To 
dodatkowy koszt dla posiadaczy takich urządzeń, nie mówiąc o tym, że są wtedy wyłączone 

z obsługi klientów i nie zarabiają na siebie. Zdecydowanie lepiej wybrać urządzenia chłodzone 
pasywnie, które nie tylko pracują ciszej, ale minimalizują ryzyko awarii (brak części mechanicz-
nych) i nie wymagają cyklicznych przeglądów!

Dlatego wybierając urządzenie, z którym będziemy chcieli związać obsługę klientów musimy 
zwrócić uwagę na:

Urządzenia konsumenckie dużo wcześniej mają instalowane nowe generacje procesorów. 
Z czego to wynika? Profesjonalne komputery sprzedażowe muszą być wyposażone w spraw-
dzone podzespoły. Zanim jakaś nowa technologia zostanie w nich zastosowana przechodzą 
masę badań i testów, żeby zbadać ich pełną funkcjonalność. Dodatkowo, poprzez dokładne 
sprawdzenie modeli problematycznych, zmierzamy do ograniczenia awaryjności POSów i przy-
stosowania ich do pracy ciągłej i stabilnej, która nie zakłóci sprzedaży i obsługi klientów. 
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sPoczynEk włączony 100% cPu cPu 100%
gPu 100%

oszczędność* 
rok

oszczędność*
3 lata

oszczędność* 
5 lat

Ps-3616Q j3455 0,5W 13W 15W 18W  484 zł  1 451 zł  2 418 zł 

xt-3815 60w 2W 15W 20W 25W  442 zł  1 327 zł  2 211 zł 

tx-2100 + tm-3315 1,2W 19W 20W 28W  425 zł  1 274 zł  2 123 zł 

xt-6315 z i3
6100TE 100W

2W 20W 43W 53W  277 zł  831 zł  1 386 zł 

tx-5300 z i3
8100t + tm-3315 3W 19W 41W 53W  277 zł  831 zł  1 386 zł 

xt-6315 z i5
6500TE 100W

2W 20W 54W
58W

(czasami 67W)
 248 zł  743 zł  1 238 zł 

komPutEr Pc

dell vostro 3888 z i3
10100 260w
+ tm-3315 

1,7W 24W 82W 101W

niE wiErzysz? sam się PrzEkonaj!

Jaki jest koszt energii elektrycznej w przypadku terminali sprzedażowych od Posiflex? A jaki jest 
koszt w przypadku urządzeń konsumenckich? W poniższym porównaniu pokazujemy oszczęd-
ności jakie wynikają z zastosowania profesjonalnego sprzętu w porównaniu do zestawu z kom-
puterem PC. Oszczędności pokazane są w okresie jednego roku, trzech oraz pięciu lat, po-
nieważ tyle minimalnie powinno służyć urządzenie typu POS. Jeśli jednak potrzebujesz więcej 
argumentów i chcesz porównać dane o oszczędności z kosztami, zachęcamy do przejrzenia 
dokładnych informacji o każdym wspomnianym produkcie.

*Oszczędność liczona w stosunku do zestawu
  Dell Vostro 3888 i3 10100 260W + TM-3315.
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tErminal Ps-3616
Wydajność 2270

Spoczynek

0,5W 

Koszt
miesiąc - 24h

9 zł

Włączony

13W 

Koszt
rok - 24h

106 zł 

100% CPU

15W

Koszt
3 lata - 24h

318 zł

CPU 100% GPU 100%

18w 

Koszt
5 lat - 24h

531 zł

Oszczędność* 
rok

484 zł

Oszczędność*
3 lata

1 451 zł

Oszczędność* 
5 lat

2 418 zł

*Oszczędność liczona w stosunku do zestawu Dell Vostro 3888 i3 10100 260W + TM-3315.

https://posiflex.com.pl/terminal-dotykowy-ps-3616/
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tErminal xt-3815 60w
Wydajność 1119

Spoczynek

2w 

Koszt
miesiąc - 24h

12 zł

Włączony

15W 

Koszt
rok - 24h

147 zł 

100% CPU

20w

Koszt
3 lata - 24h

442 zł

CPU 100% GPU 100%

25w 

Koszt
5 lat - 24h

737 zł

Oszczędność* 
rok

442 zł

Oszczędność*
3 lata

1 327 zł

Oszczędność* 
5 lat

2 211 zł

*Oszczędność liczona w stosunku do zestawu Dell Vostro 3888 i3 10100 260W + TM-3315.

https://posiflex.com.pl/terminal-dotykowy-pos-xt-3815/
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tErminal tx-2100 + tm-3315
Wydajność 1119

Spoczynek

1,2w 

Kosz

miesiąc - 24h

14 zł 

Włączony

19W 

Koszt
rok - 24h

165 zł 

100% CPU

20w

Koszt
3 lata - 24h

495 zł

CPU 100% GPU 100%

28w 

Koszt
5 lat - 24h

825 zł

Oszczędność* 
rok

425 zł

Oszczędność*
3 lata

1 274 zł

Oszczędność* 
5 lat

2 123 zł

*Oszczędność liczona w stosunku do zestawu Dell Vostro 3888 i3 10100 260W + TM-3315.

https://posiflex.com.pl/monitor-dotykowy-tm-3315/
https://posiflex.com.pl/terminal-pos-box-tx-2100/
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xt-6315 z i3 6100tE 100w
Wydajność 3280

Spoczynek

2w 

Koszt
miesiąc - 24h

26 zł

Włączony

20w 

Koszt
rok - 24h

312 zł

100% CPU

43w

Koszt
3 lata - 24h

937 zł

CPU 100% GPU 100%

53W 

Koszt
5 lat - 24h

1 562 zł

Oszczędność* 
rok

277 zł

Oszczędność*
3 lata

831 zł 

Oszczędność* 
5 lat

1 386 zł

*Oszczędność liczona w stosunku do zestawu Dell Vostro 3888 i3 10100 260W + TM-3315.

https://posiflex.com.pl/terminal-dotykowy-pos-xt-6315/
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tx-5300 i3 8100t + tm-3315
Wydajność 5311

Spoczynek

3W 

Koszt
miesiąc - 24h

26 zł 

Włączony

19W 

Koszt
rok - 24h

312 zł 

100% CPU

41w

Koszt
3 lata - 24h

937 zł

CPU 100% GPU 100%

53W 

Koszt
5 lat - 24h

1 562 zł

Oszczędność* 
rok

277 zł

Oszczędność*
3 lata

831 zł 

Oszczędność* 
5 lat

1 386 zł 

*Oszczędność liczona w stosunku do zestawu Dell Vostro 3888 i3 10100 260W + TM-3315.

https://posiflex.com.pl/monitor-dotykowy-tm-3315/
https://posiflex.com.pl/terminal-pos-box-tx-5300/
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xt-6315 z i5 6500tE 100w
Wydajność 5329

Spoczynek

2w 

Koszt
miesiąc - 24h

28 zł 

Włączony

20w 

Koszt
rok - 24h

342 zł

100% CPU

54w

Koszt
3 lata - 24h

1 026 zł

CPU 100% GPU 100%

58w (czasami 67w) 

Koszt
5 lat - 24h

1 710 zł

Oszczędność* 
rok

248 zł

Oszczędność*
3 lata

743 zł

Oszczędność* 
5 lat

1 238

*Oszczędność liczona w stosunku do zestawu Dell Vostro 3888 i3 10100 260W + TM-3315.

https://posiflex.com.pl/terminal-dotykowy-pos-xt-6315/


16

dell vostro 3888 i3 10100 260w
+ tm-3315
Wydajność 8728

Spoczynek

1,7w

komputer Pc

Koszt
miesiąc - 24h

48 zł 

Włączony

24w 

Koszt
rok - 24h

590 zł 

100% CPU

82w

Koszt
3 lata - 24h

1 769 zł

CPU 100% GPU 100%

101W 

Koszt
5 lat - 24h

2 948 zł
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oszczędzaniE EnErgii ElEktrycznEj 
z PosiflEx to niE tylko mniEjszE koszty 

Tyle się mówi o oszczędzaniu energii, ograniczeniu wytwarzania gazów, które jak już dobrze 
wiemy, mają tragiczny wpływ na środowisko naturalne. Dużo się mówi o mniejszym zużyciu 
papieru, segregowaniu śmieci, minimalizowaniu użycia plastiku. Wciąż jednak zapominamy, że 
każdy mały krok jest wielkim krokiem dla świata. Stanowiska sprzedażowe wciąż przyciągają za 
mało uwagi, a to również miejsce, które pomoże Ci być bardziej ekologicznym. Terminale Posi-
flex, dzięki długim cyklom produkcyjnym, będą z Tobą przez długie lata, a dodatkowo zapewnią 
stabilną i ciągłą pracę. Zastosowanie chłodzenia pasywnego dodatkowo obniża zużycie energii 
elektrycznej przez te urządzenia, które są dedykowane do profesjonalnego wykorzystania.

W kontekście przyszłorocznych podwyżek cen prądu energooszczędne ter-
minale z pasywnym chłodzeniem jeszcze bardziej zasługują na Twoje zain-
teresowanie. Warto więc sprawdzić ofertę nowoczesnych urządzeń, które 
gwarantując kilkusetzłotowe oszczędności w skali roku dostarczą przy okazji 
niezawodność i wyższy standard obsługi klienta.

Umów się na bezpłatną prezentację oferowanych przez nas urządzeń 
i znajdź rozwiązanie dopasowane do Twojego biznesu. 

POSTaW na TO,
co sPrawdzonE! 

skontaktuj się z nami!

mailto:info%40posiflex.com.pl?subject=Prezentacja%20sprz%C4%99tu
mailto:info%40posiflex.com.pl?subject=Prezentacja%20sprz%C4%99tu


odwiEdŹ nas
www.posiflex.com.pl

naPisz
info@posiflex.com.pl

zadzwoŃ
22 865 77 44

https://posiflex.com.pl/
mailto:info%40posiflex.com.pl?subject=Zapytanie
mailto:info%40posiflex.com.pl?subject=Zapytanie
mailto:info%40posiflex.com.pl?subject=Zapytanie
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