SKIDATA Factsheet

A PowerCash fizetőautomatát
innovatív dizájn, funkcionalitás,
ergonomikus kivitel és hatékony
szolgáltatási struktúra jellemzi. A
berendezés falra, vagy alapkeretre
szerelhető. A Felhasználó számára
az utasításokat egy színes kijelzőn,
illetve külön-külön megvilágított
piktogrammokkal jelzi. Az eszközt
speciális opciókkal láttuk el az
érmék és bankjegyek különböző
variációinak felismeréséhez. A visszajáró pénzt önfeltöltő kompakt
hopperek adagolják. Ugyanazon a
helyen kell használni a hitelkártyát,
folyószámlakártyát, és a rendszerben használatos formátumú kárA kép illusztráció, termékenként változhat
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tyákat- vonalkódos, mágnescsíkos,
RFID kátyákat. Mindezt egyetlen
nyíláson keresztül, a SKIDATA
„Single-Slot” technológiájának
köszönhetően. Az adott országra
jellemző fizetőeszközzel könnyen
használható. Különböző lábazattal
lehet ellátni az ADA követelményeinek megfelelően, például mozgáskorlátozott személyek számára.
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Egyedi dizájn, acél, minőségi üveg, és jó minőségű műanyag
Új LED megvilágítás (érintőképernyős technológia)
Új felhasználó barát irányítás, csak az aktiv funkció jelzése világít
Hátsó megvilágítású „P” jel
Nagy felbontású 10” TFT színes kijelző
Beépített intercom rendszer
Szerelőkeret
Ügyfélspecifikus kiegészítők pl. PIN/PAD opció.

Jellemzők
• Mozgáskorlátozott ügyfelek számára is megfelelő magasság
• Egy nyílásos, ún. Single Slot technológia, a vonalkódos, mágnescsíkos
és egyéb parkolójegyek proximity kártyák ( ún. Keycard) használatához
• Elektronikus érmevizsgáló , akár 16 különböző érme elfogadására alkalmas
• Nagy érmetároló kapacitás, kb. 4400 db 1 EUR érme, önfeltöltő hopperekkel
• Önzáró rozsdamentes acél érmetároló
• Optokapuval ellátott érmenyílás
• Intercom rendszer
• Hívógomb és 4 db funkciógomb
• Érmetovábbító mechanizmus, 4-féle érme tárolására alkalmas hopper,
zárható fő érme tároló
• Jegygyűjtő doboz kb. 500 db elnyelt jegy tárolásához ( max. kapacitás)
• Szünetmentes tápegység
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Kiegészítők
• Bankjegyolvasó SC 83, köztes bankjegykazetta nélkül
• Bankjegyolvasó BNA 56 bankjegykazetta – kb. 1000 db bankjegy tárolásához, köztes bankjegykazetta nélkül
• Bankjegyolvasó BNA 57 bankjegykazetta – kb. 1000 db bankjegy tárolásához, köztes bankjegykazetta 15 féle
bankjegy tárolásához
• Duplex bankjegyvisszaadó F56 ( a BNA 56/57-hez, SC 83-hoz)
• Ún. Bill-to-bill bankjegyvizsgáló, bankjegykazetta kb. 1000 db bankjegy tárolásához
• Bankjegyvisszaadó kazetta kb. 110 bankjegyig (önfeltöltő)
• Alapkeret
• Unlimited Kódoló egység
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Ügyfélspecifikus színezés
Különféle talapzat
UPS : 30 perc
Kibővített riasztó jelző rendszer
RFID adathordozó
PIN/PAD takarólemez
Nyugtanyomtató és adóügyi nyomtató,
Vandálbiztos zár
Dupla jegybevezető
Jegytároló doboz a visszahúzott parkolójegyek tárolásához (kb. 1500 db jegy)
Megvilágított kivitel
Mesterkulcs rendszer
Elektronikus zár

Műszaki specifikációk
SKIDATA adathordozók ������������������SKIDATA Vonalkód, Mágnescsík, Proximity kártya ISO 1443/ISO RFID kártyák
Méretek ������������������������������������������1003 mm x 1370 mm x 479 mm
Súly ������������������������������������������������kb. 300 kg ( felszereltségtől függően)
Tápellátás ���������������������������������������240 VAC / 50 Hz; 120 VAC / 60 Hz
Fogyasztás �������������������������������������250 W fűtés nélkül, fűtéssel kb. 1 kW
Szünetmentes tápegység ���������������tranzakció befejezéséhez
Üzemi hőmérséklet tartomány ��������-20 to +50 °C (Kültéri használathoz védőtető szükséges)
PC ��������������������������������������������������ipari PC, Win XP embedded operációs rendszer, SQL adatbázis
Interfész ������������������������������������������Ethernet, 4 relé kimenet, Commend kompatibilis intercom rendszer
Szabványok/Engedélyek ����������������CE megfelelőség
Szín ������������������������������������������������RAL 9007 és RAL 7021
Előlap ���������������������������������������������acélház, acél előlap

