P ower.G a t e
Egy univerzális eszköz ami összehasonlíthatóan több
lehetőséget nyújt más a piacon található gépekkel, a
legmodernebb és legtöbb jegy kiadási lehetőséggel.
Terjessze ki az üzleti modelljét és legyen része a
városi megoldásoknak.

Picture may vary from actual product

Power.Gate a legjobb támogatást nyújtja önnek!

Az ön névjegye
• Magas Minőségi Megjelenés
Magas minőségű anyagok és kiemelkedő funkciók
tökéletes keveredése, egy elegáns rendszerben.
• Keltsen jó benyomást elsőre
Különösen pontos útmutatás, egyszerű és elegáns
megjelenés és hangok, így teljesen új és minden
eddiginél pozitívabb felhasználói élmény.

Hirdető terminál jegyekkel

Optimalizálja Befektetését

• Átfogó Hírdetési Lehetőségek
Megtérülő berendezések
• Professzionális megjelenés
Háttér világított, fényes, nagyfelbontású
kijelző, felhívja a figyelmet képekre, logókra
és promóciós anyagokra.

• Minden árkategóriához illeszkedik
Testreszabható minden felhasználásra.
• Befektetés védelem
Jővőre tervezett kép, modulárisan
kiegészíthető és bővíthető.
• Takarítson meg pénzt a kiadásával
Egyszerű beruházás, könnyen bővíthető és megújítható,
köszönhetően az egyedi SKIDATA kombinációknak.

Hatékony Minőségnövelés

Spóroljon és védje
befektetését

• Optimalizált Szolgáltatás Tervezés
Nagyobb kapacitás és intelligens rendszer
csökkenti a szolgáltatással járó erőfeszítéseket.
• Kidolgozott technológia
Az érintés nélküli RFID és vonalkód olvasó biztosítja a
legmagasabb minőséget és legalacsonyabb költségeket.

Minimalizálja az energia felhasználását
•
Energia takarékos mód és nem igényel fűtő rendszert
– 20 °C (–4 °F) hőfokig ezzel költséghatékony megoldást nyújtva.
Újrahasznosított anyagokból készült
•
Alacsony alapigénye miatt, könnyen újrahasznosítható.
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Újdonságok
Megjelenés és felépítés
• Egyedi design alumíniumon és magas minőségű
szintetikus anyagok kiegészítésképpen egyedi díszítő elemekkel.
• Moduláris rendszer, könnyű karbantartás
• Kiegészítőkkel rugalmasan bővíthető
ezzel maximalizálva a befektetése védelmét.
• Időjárás álló köszönhetően a magas minőségű
alapanyagoknak mint az alumínium.
• Ethernet interfész a hatékony rendszerintegrációhoz.
• Nagy terület a kiegészítő modulok számára.
(pl. Bankkártya olvasó, PIN terminál, stb.)
Működés
• Intuitív kezelőfelület segíti a felhasználót
ezzel nagyon gyorsan kiszolgálja a klienst.
Környezet barát
• Alacsony energia felhasználásra optimalizált; nem
igényel fűtést egészen –20 °C (–4 °F)-ig.
• Az alapanyagok nagyfokú újrahasznosítást tesznek lehetővé.

Lehetőségek
Megjelenés és felépítés
• LED megvilágítás, figyelem felkeltő, energia hatékony
• Elérhető különböző színekben
Jegy feldolgozás
• A Coder Unlimited lehetővé teszi a gyors jegykiadást.
• Coder Basic lehetővé teszi a keresztirányú vonalkód
olvasás gyors és hatékony feldolgozását.

• RFID modul olvasáshoz és dekódoláshoz 13 MHz Kártyákhoz
• Dupla jegyadagolás (több mint 2 × 7000 jegy)
automatikus adat menedzselés
• Nagy jeggyűjtő (tároló 3000 jegy)
• Könnyű jegy szétválasztás,
magas megbízhatóságú jegyadagoló
Kommunikáció
• Analóg intercom
• Integrált digitális intercom (Ethernet)
Kijelző
• magas felbontású, világító, grafikus kijelző
minden fényviszony mellett jó olvasható; tiszta
megjelenést biztosít a reklámoknak és a videóknak (with
automatikus fényerő szabályozással); 800 × 480 pixel
• Kiegészíthető érintő kijelzővel beléptetést
irányító funkciókkal (törésálló üvegréteg
alatt is működőképes)
• Szofisztikáltan moduláris kijelző lehetővé tesz bármilyen
alkalmazást, elegáns megjelenéssel.
• Megvilágított kezelőfelület.
• Képi és hang visszajelzés
kiegészítő felhasználói segítségnyújtás
Hozzáférhetőség
• Zár rendszer, amely elektronikus és mechanikus zárakat
is tartalmaz, külön hozzáférési szintekhez.
• Különböző kapcsolat felvételi és kiegészítő lehetőségek
hogy széleskörű tmáogatást nyújthasson.
• Szélsőségesen hideg időjárásban sem igényel fűtést.

Technikai Specifikáció
Méretek

354 mm × 1345 mm × 456 mm (SZ × M × H)

Súly

30 kg (adapterek nélkül)

Üzemi feszültség

100-240 V ±10 % / 50-60 Hz

Kódoló egység

Coder Unlimited vagy Coder Basic

Üzemi hőmérséklet

–20 °C (–4 °F) -- + 50 °C (122 °F) napsütés alatt

Üzemi hőmérséklet plusz fűtésel

–30 °C (–22 °F) -- +50 °C (122 °F) napsütés alatt

Üzemi hőmérséklet nagy teljesítményű hűtéssel

–40 °C (–40 °F) -- +50 °C (122 °F) napsütés alatt

Maximális páratartalom

90 % (nem lecsapódó)

Állvány színe

Szálcsiszolt exolált alumínium

Fedő színe

RAL 7037 Sötét szürke (ellenálló műanyag)

Talpazat színe

RAL 7043 Közlekedési szürke (alumínium)

Panel színe

RAL 7021 Különösen sötét szürke (ellenálló műanyag)

Tanúsítványok

CE, FCC, IC, CNRTLUS

Védelmi besorolás azonosítója IEC 60529

IP43
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