Automat do sprzedaży
biletów komunikacji
miejskiej, pks, pkp
Wersja Standard
Podstawowe parametry i możliwości:
Oferowany system umożliwia sprzedaż biletów
komunikacji miejskiej, pks, pkp, itp.
Automat służy do zastosowań stacjonarnych
Oferowane urządzenie umożliwia obrandowanie
według indywidualnego projektu
Obsługa poprzez technologię dotykową (touch
screen)
Komunikacja z użytkownikiem poprzez duży
graficzny ekran LCD
Intuicyjny oraz prosty interfejs komunikacji z
użytkownikiem w języku polskim
Przyjmuje monety 10gr - 5 zł
oraz banknoty 10 - 100 zł
Obsługa wydawania reszty (używane są monety z
bieżących transakcji)
Wydruk biletu przy pomocy szybkiej drukarki
terminczej
Podtrzymanie stanu urządzenia w pamięci w
przypadku zaniku zasilania
Szeroki zakres funkcji serwisowych
Aktualizacja oraz przenoszenie danych sprzedaży
przy użyciu bezprzewodowej technoligii GPRS
Wytrzymała, dobrze zabezpieczona obudowa
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Charakterystyka automatu
Obudowa:
●

wykonana jest z blachy stalowej o grubości od 3 do 6 mm zabezpieczonej
przed korozją . Odporność na uszkodzenia mechaniczne i zmiany temperatury
w zakresie od -40oC do +85oC

●

kolor obudowy zgodny ze standardami RAL

Dopuszczalne warunki pracy:
●

zakres temperatur pracy od -33oC do +60oC – przy odpowiednim
zabezpieczeniu możliwa praca na zewnątrz salonu lub w „szybie wystawowej”

●

wilgotność względna powietrza większa od 95% z dopuszczeniem kondensacji
pary wodnej w temperaturach mniejszych od 25oC

Źródła zasilania:
●

urządzenie zasilane jest napięciem bezpiecznym z sieci 230V/50Hz

Akceptowane środki płatnicze:
●

banknoty 10, 20, 50, 100 PLN oraz monety 0.10, 0.20, 0.50, 1, 2, 5 PLN

●

opłaty można uiszczać w sposób mieszany tzn. część opłat banknotami a część
monetami

●

wydawanie reszty w nominałach 0.10, 0.20, 0.50, 1, 2, 5 PLN

Drukowanie biletów:
●

papier termiczny z rolki o pojemności do 2000 biletów w zależności od
grubości papieru i formatu biletu

●

automatyczna obcinarka

Inne parametry:
●

pojemność skarbca - 4,5 litra

●

trwałość obcinarki - 350 000 biletów

●

trwałość głowicy drukującej - około 350 000 biletów

●

Modem GPRS

●

Wymiary: 183x55x50 (wys*szer*gł)
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Dodatkowe właściwości urządzenia

Urządzenie rejestruje w systemie informatycznym dane dotyczące :
●

wszystkich sprzedanych biletów

●

kwot i nominałów banknotów i monet

●

bieżącego stanu skarbca

●

wszystkich stanów sygnalizujących konieczność interwencji serwisu np.
kończąca się taśma papierowa na kupony, zapełnienie skarbca itp.

W chwili opróżniania skarbca z monet/banknotów urządzenie automatycznie
drukuje raport zawierający datę, godzinę opróżniania skarbca, kwotę zawartości oraz
zestawienie wszystkich nominałów monet/banknotów.

Modułowa konstrukcja urządzenia, umożliwia serwisowi technicznemu łatwą i
szybką wymianę uszkodzonego modułu na miejscu zainstalowania urządzenia.

Dodatkowe opcje

Urządzenie opcjonalnie może obsługiwać:
●

sprzedaż usług i towarów innych podmiotów

●

sprzedaż kart miejskich

© ParkSystem Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żółkiewskiego 16a
tel: 033 816-73-37, tel kom: 506-188-629
email: parksystem@parksystem.pl
www.parksystem.pl

