Станцията за автоматично разплащане на
Parking Telecom е лесно и гъвкаво решение за
плащания без помощ от персонал.
Извършва плащания на базата на QR код или
реигстрационен номер. Осигурява приемане
на монети, банкноти, безконтактни банкови
карти (включително NFC) и карти с EMV чип,
24 часа в денонощието.
Енергоспестяващ, 15 инчов LED дисплей с
подсветка и фукция „тъч“, ползващ по-малко
ток. Проектиран за работа с „тъч“ и с
доказани качество и надеждност.

Характеристики
Иновативен и ергономичен дизайн.
Корпус от алуминий и неръждаема стомана.
15 инчов дисплей с висока яркост и вграден датчик за
осветеност. Устойчив на вандализъм.
Следене и контрол на температурата.
SIP интерком в съответствие със законите, за хора с
увреждания – глас и видео като екстра.
Смяна на език.
Функция „Отстъпки“.
Функция „Изгубен билет“.

Скенер за QR код, разполагащ с лесно виждаща се LED
насочваща светлина. Ползването на насочване без лазери,
дава ясна информация за сканирането и улеснява
потребителите, без да има риск от увреждане на очите.
Разчитане от мобилен телефон: лесно разчита QR кодове от
мобилен телефон, почти като от хартия.
Много добро представяне при разчитането на повредени или
некачествени кодове. Перфектно разчитане от близко
разстояние, както и четене под всякакъв ъгъл.
Иновативни оптични компоненти с висок толеранс към
движение. Вграден звуков сигнал при успешно разчитане.

Плащания в брой, включително и escrow. Иновативна
MFT технология за валидиране на монети. Може да
приема монети и/или банкноти, с допълнителната
възмжност да рециклира монети и/или банкноти.
Може да приема и сортира до 5 различни монетни
деноминации. Ситема за приемане на банкноти с
капацитет от 600 банкноти. Система за рециклиране на
банкноти с капацитет от 600 банкноти и възможност да
рециклира 2 деноминации.

Принтер за разписки, постигащи най-добри резултати от 220
мм/с, висока надеждност и цикъл между грешките от 60
милиона реда.
Поддържа големи ролки хартия с диаметър до 254 мм | 10
инча, позволяващи дълги периоди на работа, без нужда от
намеса на персонал.
Иновативна система за подаване на билета, която
предотвратява засядане на хартията, като отпечатва билета
изцяло, преди да го подаде на клиента.

Терминал за банкови карти: осигурява приемане на
безконтактни банкови карти (включително NFC) и
карти с EMV, 24 часа в денонощието. Терминалът
може да работи с няколко банки едновременно, като
прави възможно лесното добавяне на нови оператори
по разплащане, без да изисква демонтаж и
препрограмиране на устройството.

Екстри
Фискален принтер

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Станция за автоматично разплащане на Parking Telecom
ЗАХРАНВАНЕ
Волтаж
Честота
ДИСПЛЕЙ
Технология
Диагонал
Активна видима площ
Разделителна способност
Съотношение на
размерите
Време за реакция (Tr+Tf)
Ъгъл на виждане
Контраст
ПЛАЩАНИЯ
Терминал за банкови
карти

Банкноти
Монети
СКЕНЕР ЗА QR КОДОВЕ
Разчитане
Толеранс към движение
Ъгъл на разчитане
Фокусно разстояние
Минимален контраст на
печата
Допустими наклони по
верикала и хоризонтала
Индикатори на разчитане
Разстояние на разитане
RFID ЧЕТЕЦ
Работна честота
Макс. разстояние на
разчитане
Индикатор
Захранване
Интерфейс
ПРИНТЕР ЗА РАЗПИСКИ
Хартия широчина/
дебелина /диаметър
Печатане метод/скорост
Подаване на билета
Отвор за подаване на
билет
Датчици

100 до 240 V AC
50 - 60Hz

Активна матрица TFT LCD
15 инча
304.13 мм x 228.1 мм
1024 x 768
5:4
8 милисекунди
Хоризонтално : 160° / Вертикално : 160°
1000:1

Прием на два интерфейса за плащане:
Smart Card Reader (асинхронен ISO 7816)
Четец за безконтактни карти (ISO 14443 type A, B)
Устойчив на стихиите IP65 I Устойчив на вандализъм IK07 I Корпус
устойчив на ултравиолетови лъчи, и подтискащ огъня
Работи с няколко банки (възможност за Dual-acquirer)
…
Площ на образа (838 x 640 пиксела)
>270 см/с (106 инча/с) в точката на фокус
Хоризонтално: 42.4°, Вертикално: 33°
127 мм I 5 инча
20%
±45°, ±65°
Звуков сигнал, LED светлина за успешно разчитане
10 mil: 4.7 см до 21.6 см I 1.9 инча до 8.5 инча
Двойна 125 kHz и 13.56 MHz
2.5 - 7.6 см | 1.0 - 3.0 инча, зависи от типа карта и околната среда
LED светлина с 3 състояния, двутонов звуков сигнал
USB Self-powered; PoE
USB, Serial RS-232, Ethernet
80 мм | 3.15 инча / 0.06 мм to 0.15 мм / Максимум 254 мм
Директно термално / До 220 мм/с | 8.66 инча/с
Подаване с лууп
Осветен с LED светлина
Датчик за приближаващ край на ролката хартия

СРЕДА НА РАБОТА
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Темепратура на работа
Температура на
съхранение
Относителна влажност
Клас на защита на кутията

-20C до +50C | -4F до +122F
-20C до +60C | -4F до +140F
До 95% некондензираща
IP54

ОБЩИ
Дизайн на корпуса
Основна рамка
Отговаря на стандарти
Цвят

Прахово боядисан алуминий и неръждаема стомана
Неръждаема стомана
2004/108/EC, 2006/42/EC, 305/2011, CE, UL 325
Signal White RAL9006 и Black Anthracite RAL 7021

РАЗМЕРИ
Размери (Ш х Д х В)

575 мм x 526 мм x 1662 мм I 22.6 инча x 20.7 инча x 65.4 инча

* Ефективността може да бъде повлияна от качеството на баркода и условията на околната среда
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