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MODEL PODSTAWOWY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Wytrzymała obudowa z blachy ze stali
nierdz. 2,5 mm w kol. RAL 7021
Drzwi antywłamaniowe z kluczem
i bezpiecznymi zawiasami w kolorze
RAL 9003
4 odporne na zniszczenie przyciski
na ścianie przedniej („język”, „anuluj”,
„brak biletu” i deﬁniowalny)
Instrukcje dla użytkowników
na wyświetlaczu pełnokolorowym 15"
Przycisk i pokrywa interkomu
Sekwencyjne podświetlanie komponentów
(LED) – etapowe instrukcje
Wielokierunkowy skaner laserowy
Drukarka termiczna 2D
Pokwitowania odcinane z rolki papieru
termicznego
Rolka papieru termicznego o średnicy
180 mm i gramaturze 80 g
(3000 pokwitowań)
Wrzutnik monet z klapką
Pojemniki na monety (otwarte)
Podświetl. kieszeń zwrotu monet
Przemysłowy komputer sterujący
z Windows do sterowania i łączności
z centralą
Ogrzewanie i wentylacja sterowane
termostatem

Folia ozdobna z graﬁką ParQube
Folia o graﬁce/kolorach na zamówienie
Obudowa w kolorze na zamówienie
Pasywny czytnik zbliżeniowy kart ISO
125 kHz
Interkom analogowy
Interkom cyfrowy (VoIP)
Wyświetlacz pełnokolorowy dotykowy 15”
Możliwość wyłączenia obsługi monet
Maks. trzy pojemnik wydawania reszty
monetami (otwarte)
Opcja dodatkowych zamków pojemników
monet
Czytnik banknotów
Dodatkowy zamek pojemnika banknotów
Wydawanie reszty banknotami
- Od 1 do 3 nominałów
- Otwarte lub zamykane pojemniki
Recykler banknotów
Alarm antywłamaniowy
Obsługa kart płatniczych , kredytowych
(wymagany PIN) i bezstykowych
(w zależ. od kraju)
Cokół o standardowej wys.: 400 mm
Cokół obniżony: 200 mm

56.7"
1440mm

Wymiary
• Szerokość: 750 mm
• Wysokość: 1400 mm
(1800 mm z cokołem 400 mm,
1600 mm z cokołem 200 mm)
• Głębokość: 555 mm
• Waga: ok. 200 kg
Zasilanie
• 230-115 V / 50-60 Hz
• Min./maks. pobór mocy: 200/370 W

APS

Warunki otoczenia
• Temperatura: od -20°C do +50°C
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Normy: CE, ISO9001

Modułowa budowa kasy
automatycznej zapewnia maksymalną
elastyczność. Pełna konﬁgurowalność
pozwala spełnić wszystkie oczekiwania
rynku. Doskonale spełnia swoje
zadanie zarówno w podstawowej
konﬁguracji jak i po wykorzystaniu
wszystkich dostępnych opcji dla
wymagających Klientów. Łatwo
adaptowalny panel przedni – „wygląd
na zamówienie”. Konﬁgurowalność
dla optymalizacji i minimalizacji
kosztów.

STANDARDOWE FUNKCJE
 Zapłata za parkowanie gotówką

(monety/banknoty) lub kartą
(w zależności od kraju)
 Reszta gotówką (monety i/lub banknoty)
 Pokwitowanie nadpłaty w razie braku
reszty
 Bilety zastępcze (programowanie)
 Przedłużane abonamenty na kartę
 Doładowywanie kart przedpłaconych
(„set-value”)
 Rozpoznawanie kuponów rabatowych
i zarządzanie zniżkami
 Wydawanie paragonów (nieﬁskalnych)
i raportów dot. wypełnienia pojemników
 Łączność z centralą
 Komunikacja przez sieć TCP/IP
 Wyświetlanie animowanych instrukcji
 Dwukierunkowe skanowanie biletów
- rozdzielczość skanowania: 104 linii
- prędkość skanowania: 1170 linii/s
 Pasywny czytnik zbliżeniowy kart ISO
125 kHz
- kodowanie: UNIQUE (EM 4102)
- maks. zasięg: 10 cm
 Drukarka wysokiej rozdzielczości: 200 dpi
(8 pkt/mm)
- prędkość drukowania: 140 mm/s
- do 21 pokwitowań na minutę
 Akceptor monet obsługujący do
10 nominałów (w zależności od kraju)
 Wydawanie monet przez maks. 3 kasety
(w zależności od kraju)
 Typowa poj. kasety: 800 monet
 4-kierunkowy czytnik banknotów o maks.
7 nominałach (w zależności od kraju)
 Podajnik banknotów
 Recykling banknotów
 Wydruk wyciągów z transakcji
 Zarządzanie stawkami standardowymi
i świątecznymi

