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Nerezový plášť
Modulární konstrukce
Integrace všech standardních funkcí
Jazykové verze obslužné strany podle
přání zákazníka
Termotisk na papír v kotouči
Nastavitelná délka lístku
Tisk loga provozovatele nebo znaku města

Osvědčený
vzhled a
špičková
technologie

Mincovní zkoušeč připraven na EURO mince
Automatické vracení přeplatku
Příjem čipových i kreditních karet
Možnost ON- nebo OFFline komunikace
Síťový, solární nebo bateriový provoz
Na přání zákazníka možné vybavit:
topením vnitřním osvětlením elektromagnetickým uzamykáním prostoru pro pokladní schránku
rádiovými hodinami Výrobce:

WSA electronic GmbH &
Co. KG

Moderní automat pro historická
centra i volné plochy
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Přehled technických parametrů

PLÁŠŤ
- kulatý stojan a kopulovitá střecha z ušlechtilé nerezové oceli o síle 2 mm,
- přední dverě z ušlechtilé nerezové oceli o síle 3 mm
- povrchová úprava broušením a leštěním

DISPLEJ
- standardně alfanumerický displej 2 x 16 znaků s podsvícením
- volitelně statický sedmisegmentový display (5 x 7) pro zobrazení času a stavových informací
(trvale aktivní) a dále grafický display 240 x 64 Dot, velikost bodu 0,49 x 0,49 mm2 s podsvícením
- nebo statický sedmisegmentový display (5 x 7) pro zobrazení času a stavových informací
(trvale aktivní) a dále alfanumerický display 2 x 16 znaků s podsvícením

TISKÁRNA
- termotisková jednotka 8 Dot / mm s optoelektronickým snímáním polohy papíru
- tisk znaků i grafiky, částečný i plný střih lístku
- čas výdeje standardního lístku < 4 s

PAPÍR

- teplocitlivý papír v roli bez předtisku, 78g / m2, šířka 60 mm, délka 520 m
- maximální počet lístků v roli až 5.100 ks (v závislosti na délce lístku)
- reklamní potisk zadní strany je možný

MINCOVNÍK
- elektronická vstupní mincovní západka
- elektronický mincovní zkoušeč pro zpracování až 16-ti různých mincí, připraven na EURO mince
- elektromotorická mezipokladna o objemu 100 cm3
- volitelně vyplaceč mincí pro vracení přeplatku se čtyřmi tubami

POKLADNÍ SCHRÁNKA
- výměnná pokladna v trezorovém provedení se samostatným uzamykáním o objemu 4l
- volitelně elektromagnetické uzamykání prostoru pro pokladní schránku

OBSLUŽNÉ PRVKY
- piezo-elektrická tlačítka v různobarevném nebo nerezovém provedení
- externí servisní klávesnice

ELEKTRONIKA
- CPU INTEL 80C88/NEC V20; paměť: Flasch EPROM až 512 KB, SRAM až 512 KB
- provozní napětí: + 5V pro CPU, + 12V pro ostatní periferie, + 24V pro tiskárnu
- hodiny: RTC s přeností lepší jak 30 s za měsíc

ČTEČKA KARET

- čtečka čipových karet určených pro parkovací automaty TicketLine®
- SAM - (security applikation modul) pro příjem multifunkčních karet, např. elektronické
peněženky typu Geldkarte, volný port pro připojení dalšího SAM
- volitelně hybridní čtečka pro příjem kreditních a ostatních čipových karet

Výrobce:

PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
- provozní teplota: -25°C až + 55°C pro automaty na pájené ze sítě
-10°C až + 55°C pro s olární nebo bateriové automaty s akumulátorem 2x28 Ah
- vzdušná vlhkost do 100%
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NAPÁJENÍ
- síťové:
230 V / 50 Hz nebo 115 V / 60 Hz z trvalé přípojky nebo ze sítě veřejného osvětlení
- solární: fotovoltaický panel o výkonu 25 W, akumulátor 2x12 V / 28 Ah
- bateriové: provoz s vyměnitelným akumulátorem 2x12 V / 28 Ah

ROZMĚRY A HMOSTNOST
- výška:
- průměr stojanu :
- průměr základové desky:
- hmotnost:

1836 mm
410 mm
500 mm
90 kg

