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KASA PARKINGOWA ML3.1
Automat płatniczy jest częścią systemu parkingowego i służy do pobierania opłat
parkingowych. W pełnej wersji automat umożliwia opłatę abonamentów, nadzór
urządzenia przez Internet. Urządzenie samodzielnie prowadzi całą obsługę
parkingu. Przystosowane jest do pracy w warunkach zewnętrznych pod osłoną
daszku.
Automat składa się z nastepujących elementów:
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor RAL 7045
- Wyświetlacz graficzny Kolorowy o przekątnej 10 cali dotykowy
- Selektor przyjmuje 6 rodzajów monet wydawanie reszty w 2 rodzajach monet
- Walidator banknotów przyjmuje wszystkie rodzaje banknotów w 4 kierunkach.
- Funkcja przedłużenia abonamentu w kasie parkingowej.
- Funkcja alarmu z syreną 120 decybeli
- Czytnik kart Mifare służy do ewidencjonowania otwarć kasy.
- Funkcja kasjera - umożliwia wydruk raportów pobrania, utargów itd.
- Szybka drukarka termiczna umożliwiająca wydruk potwierdzenia lub biletu
wyjazdowego (funkcja zagubionego biletu)
- Mechaniczne zabezpieczenie wlotu monet z czujnikiem.
- Funkcja czajnika poziomu papieru na rolce.
- Funkcja interkomu IP (opcja)

- Czytnik kart Płatniczych PayPass PayWawe z Pin Padem
oraz czytnikiem Kart stykowych, Umożliwia płatności Blik.
Konieczna podpisana umowa z operatorem kart płatniczych
Polskie e Płatności. Kasa musi być podłączona do stałego
łącza Internet ze stałym adresem IP, aby czytniki mogły
funkcjonować. (Internet dostarcza Zamawiający)
- Czujniki otwarcia drzwi górnych oraz dolnych
- Zamki patentowe w drzwiach górnych i dolnych
- Wymienny skarbiec umieszczony w części kasowej
o pojemności 10 000 zł posiada dedykowany system
specjalnych zamków zabezpieczających skarbiec przed
otwarciem w czasie transportu.
- Kasa jest zarządzana poprzez nowoczesny szybki
mikrokomputer z dyskiem SSD 32 GB, pamięć RAM 4 GB
procesor Intel Celeron 2 rdzenie 2,24 na każdy rdzeń.
Grafika zintegrowana intel.
- Kasa posiada funkcje grzania oraz chłodzenia
- Kasa posiada 4 piezoelektryczne przyciski funkcyjne.
- Funkcja pracy autonomicznej bez kontaktu z serwerem.
Kasa parkingowa pełni funkcje serwera.
- Wysokość – 1875 mm
- Szerokość 760 mm
- Głębokość 345 mm
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