
  

 Automatyczna Kasa P³atnicza  –  urz¹dzenie 
 przeznaczone do bezobs³ugowego pobierania
 op³at parkingowych.
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  Wyposa¿enie opcjonalne

(na ¿yczenie klienta)

- Modu³ poboru op³at wraz z czytnikami kart p³atniczych
  (op³ata kartami p³atniczymi i kredytowymi w wersji stykowej i bezstykowej)
- Modu³ wydawania reszty w banknotach
  (do 6 ro¿nych nomina³ów definiowanych programowo przez administratora parkingu)
- Modu³ op³at biletami rabatowymi
- Modu³ do³adowywania kart abonamentowych
- Pojemnik na bilon z samoblokuj¹cym siê zabezpieczeniem
- Pojemnik na banknoty z zamkiem 
- Op³ata specjalna za „Zagubiony bilet” wraz z jego wydrukiem
- System alarmowy
- Wewnêtrzna kamera rejestruj¹ca transakcje
- Intercom w technologii VoIP
- Dowolna kolorystyka zewnêtrzna obudowy z palety RAL

Automatyczna Kasa P³atnicza APM-307

Obudowa - wykonana ze stali nierdzewnej malowana technologi¹ 
proszkow¹, ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja, wytrzyma³a i 
odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Front - wykonany z wysokiej jakoœci termoformowalnego ABS’u.

Kalkulacja taryf parkingowych - w tym przetwarzanie rabatów.

Op³ata monetami - akceptacja PLN lub EUR, do 16 nomina³ów, 
wydawanie reszty w tych samych nomina³ach z samo-
nape³niaj¹cego siê pojemnika (pojemnoœæ: do 700 monet).

Op³ata banknotami - akceptacja PLN lub EUR, cztero-kierunkowa 
akceptacja banknotu (wszystkie aktualnie obowi¹zuj¹ce nomina³y), 
wysoki poziom wykrywania fa³szywych banknotów. Akceptowane 
nomina³y definiowane programowo przez administratora parkingu.                      
                                 
Dodatkowy pojemnik na bilon - przeznaczony na nadmiar bilonu.

Drukowanie paragonów - za pomoc¹ technologii druku 
termicznego.

Laserowy czytnik biletów - odczyt kodu kreskowego.

Kolorowy monitor 10,4” - o wysokiej jasnoœci i bardzo dobrej 
widzialnoœæ z panelem dotykowym,wykonany w technologii TFT 
LCD, 

Wielojêzyczny interfejs u¿ytkownika - wyœwietlanie tekstu i 
informacji o op³atach w jêzyku polskim, angielskim, niemieckim, 
czeskim i rosyjskim (opcjonalnie obs³uga innych jêzyków)

Przemys³owy Single Board Computer (SBC) 64 bit - z systemem 
operacyjnym Windows 7 PRO z pasywnym  ch³odzeniem i aplikacj¹ 
Autopay.
                                                        
Komunikacja - za pomoc¹ sieci Ethernet (TCP/IP).

System termo-wentylacji - sterowany uk³adem 
mikroprocesorowym.

Drzwi antyw³amaniowe - wielopunktowy rygiel z zamkiem 
patentowym.

Podœwietlenie - napis „KASA”, instrukcja oraz przednie naro¿niki 
kasy na sta³e,  pojemnik na resztê i paragon oraz piktogramy w
zale¿noœci od wykonywanych czynnoœci p³atniczych.
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   Zadaszenie zewnêtrzne WP307
                  (wymagane przy instalacji urz¹dzenia w warunkach zewnêtrznych)

Napiêcie zasilania

Maksymalny pobór pr¹du z w³¹czonym termo obiegiem (W)

Zasilanie awaryjne

Temperatura pracy

Wymiary (wys. x szer. x g³. mm)

Ciê¿ar

Kolor obudowy

Kolor frontu

Kolor przednich drzwi                       

Materia³ obudowy

Materia³ pokrywy frontowej

Typ pow³oki lakierniczej 

Wydanie 06/2018
Zdjêcia produktów to ilustracje pogl¹dowe i mog¹ nieznacznie ró¿niæ siê 

od rzeczywistego wygl¹du produktów. Nie zmienia to jednak ich podstawowych w³aœciwoœci.

Minimalny poziom dok³adnoœci stanów œrodków pieniê¿nych zarejestrowanych w systemie: 95%.

230 VAC 50/60 HZ

600

do 30'
O O-30 C ~ + 50 C

1655 x 604 x 488

~ 140 kg

RAL 7005

RAL 7021

RAL 9005

Stal nierdzewna

ABS

Lakier proszkowy

Parametry techniczneParametry techniczne44

WymiaryWymiary

Automatyczna kasa p³atnicza
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ROLKA TERMICZNA
Papier do wydruku paragonów

KARTA
Karta abonamentowa

www.beninca.pl
beninca@beninca.pl

tel: 798 859 859 
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