
ParQube APS

OTOMATIK
ÖDEME KASASI
Otomatik Ödeme Kasası

Müşterilerinin
ihtiyaçlarına yanıt
verebilen geniş çapta
seçenekleri ile mevcut
tüm yapılandırmalar için
maksimum esnekliğe
imkan tanıyan modüler
tasarımlı ParQube APS.
Müşteriye estetik çözüm
sunmak için ön paneli
kolayca özelleştirme.
Optimize edilmiş ve
hesaplı bir çözüm
sağlayabilecek şekilde
yapılandırabilme özelliği.



ParQube APS
Seçenekler Standart ÖzelliklerTemel Model

■ Standart renk gövde üzerinde, ön taraf ■ Nakit (madeni para/banknot) veya■ 7021 RAL boyalı 2 mm paslanmaz çelik
için ParQube tarzı sarma filmi elektronik ödeme yoluyla park ücretlerininsağlam gövde

■ Özelleştirilmiş ParQube tarzı sarma filmi ödenmesi■ Güvenlik anahtarı ve menteşeler ile
■ Özelleştirilmiş renk haznesi ■ Nakit olarak para üstü (madeni para/hırsızlığa karşı dayanıklı, RAL 9003 boyalı
■ 125 kHz ISO boyutlu kartlar için pasif banknot)kapı

yakınlık okuyucu ■ Para üstünün mevcut olmadığı■ 4 Darbelere dayanıklı kullanıcı ön
■ Analog intercom sistemleri durumlarda kredi alımıbutonları (çok fonksiyonlu)
■ IP üzerinden interkom ■ Kayıp bilet düzenlemesi (programlanabilir)■ 15 "LCD ekran kullanıcı arayüzü
■ Maks. 3 bozuk para haznesi (açık) ■ Aylık kart yenileme/Ön tanımlı karta■ İnterkom düğmesi ve kapağı
■ Kilitlenebilir bozuk para kasası ve haznesi yükleme yapma■ Ödeme sürecinde LED’ler kullanıcıya
■ Banknot okuyucusu ■ İndirim biletlerinin okuması ve yönetimirehberlik ederler
■ Kilitlenebilir banknot kasası ■ Kasa fişi düzenleme (mali olmayan) ve■ Biletler için çok yönlü lazer tarayıcı
■ 2 tutara kadar, banknot dağıtıcısı rapor tutanakları■ Kesicili 2D termal yazıcı ünitesi
■ Çıkartılabilir banknot kasaları (açık veya ■ Merkezi ünite ile çevrimiçi■ Kasa fişleri, kayıp biletler ve rapor

kilitlenebilir) ■ TCP/IP iletişim ağıtutanakları için termal kağıt rulodan bilet
■ Hırsızlık alarmı ■ Animasyonlu ekrankesimi.
■ Chip & PIN plus Wave and Pay aygıtı ■ İki yönlü bilet tarama■ Kapaklı, kendiliğinden dolum yapan
■ Standart (400mm) veya azaltılmış ■ 125 kHz ISO boyutlu kartlar için pasifmadeni para işleme sistemi

(200mm) kaide yakınlık okuyucu■ Işıklı para iade tepsisi
■ Yüksek çözünürlüklü yazıcı-200 DPI (8■ Merkezi ünite ile cihaz kontrolü ve iletişim

dots/mm)için, Windows OS’li yönetim birimi PC’si
■ 10 ölçüye kadar yönetim sağlayan bozuk■ 3000 kasa fişi (80gr) için 180mm rulo

para ayırıcısıtermal kağıt
■ Bozuk para üstü verebilme, 3 adete kadar

kendiliğinden dolum yapan hazne*
■ Ortalama bozuk para haznesi kapasitesi:

800 adet
■ Banknot okuyucu; 4 adet yerleştirme şekli

ile 7 banknot türü kadar
■ Geri dönüşüm kutulu banknot okuyucu
■ Herhangi bir para hareketinde yazdırılan

rapor tutanağı
■ Standart ücret ve tatil dönemi ücreti

yönetimi
■ Banknot dağıtıcısı, manüel yüklemeli

Çevresel Boyutlar (G x D x Y)
750 mm x 555 mm x 1400 mm
29,5 x 21,8 x 55,11
Taban Boyutları (Y)
200mm; 400mm
7,9 in; 15,75 in
Güç Tüketimi
200-370w
Elektrik
115 - 230 VAC, 50-60Hz
Sıcaklık
-20°C (-4°F) ve 55°C (131°F) aralığı

* Foto geneli temsil etmektedir. Çevresel parçalar son yapılandırmaya göre değişebilir.


