TRANSFER

ATPAŽĮSTAMUMAS
Integruotas fotovoltinis
elementas,
“P” simbolis žymintis
stovėjimo aikštelę
Galimybė pasirinkti spalvas
pagal zonos tipą,

VARTOTOJO
SĄSAJA
Grafinis ekranas,
Popierinės informacinės
etiketės,
Funkciniai mygtukai

MOKĖJIMO BŪDAI
APTARNAVIMAS
Pasirenkamas
elektroninis užraktas
Lengvai , be įrankių
keičiami elementai

APSAUGA
EN 14450
sertifikuotas korpusas,
Papildomas
ekranavimas

TECHNINIS
SKYRIUS
Pasirenkamas aukštis,
Galimybė pasirinkti
maitinimo šaltinio tipą,
Galimybė įrengti
apšildymą

www.parkeon.com

Sertifikuotas kreditinių kortelių
skaitytuvas
Lustinių ir bekontaktinių kortelių
skaitytvai
Aukšto tikslumo monetų
selektorius

MONETŲ
SURINKIMAS
Saugi mechaninė spyna
Monetų surinkimo ir
perkėlimo sistema

TRANSFER
Techniniai parametrai
Korpusas
• Dydis: (HxWxD)
• 1583 x 275 x 290 mm
• Zonų indikatorių pasirinkimas 9 arba 18 cm
• Svoris: 90 kg
• Spalvos:

Juoda

Titano
Pilka

Pilka

Mėlyna

Temperatūra
• -25°C to + 55°C

Žalia

Saugumas
• Pinigų saugykla sertifikuota pagal EN14450, 2lygis
• Atskiri aptarnavimo ir pinigų surinkimo skyriai

Drėgmė

• Durelių atidarymo jutikliai

• 97% drėgmė esant temperatūrai iki
50°C

• Elektrinio įrankio panaudojimo jutikliai

Ekranas

• Papildomi ekranai
Bilietai

• Grafinis ekranas: 105 x 51 mm, 160 x 180 pixels

• Standartiniai arba specialūs bilietai

• Iki 6 eilučių po 20 simbolių

• Horizontalus arba vertikalus spausdinimas

• Statinė zona su nuolatine indikacija (data , laikas)

• Tekstas ir logotipai
• 8 taškai į mm linijoje • 448 taškai stulpelyje

Mokėjimai

• Popierius arba lipnūs bilietai

• Monetomis: Parkeon MSX pinigų selektoriusr • 14 monetų nominalų

• Standartinis formatas: 60 x 70 mm

• Banko kortelės*: PCI-DSS, PCI-PED, EMV sertifikuotos

• Talpa: 6,500 bilietų

• Lustinės kortelės*: Pasirenkamos iš anksto
• Galimas bekontaktinių kortelių nuskaitymas*

Ryšiai

(*Galimybės atskirose šalyse)
• Terminis grafinis spausdintuvas
Monetų
talpykla

•GPRS modemas

• Talpa: 4.85 l.

Prieinamumas

• Svoris: 3.2 kg tuščios; 25 kg pilnos

• ADA/DDA suderintas naudotis neįgaliesiems
(PrCEN15291 ir nacionaliniai standartai)

• Saugi mechaninė užrakinimo sistema
• Monetų talpyklos talpa: Iki 3,200 monetų

Aplinkos apsauga
• Daugiau kaip 90% perdirbama (ISO 22628)
• <0,5 mA budėjimo režimu

• Europos direktyvos : RoHS ir WEEE
• CE ženklinimas
Surinkimo sistema
•Patentuota

PARKEON S.A.S.
ATSTOVAS LIETUVOJE
UAB “EISMO VALDYMO
SISTEMOS”

info@eismovaldymas.lt

Tel.: 845 440420

