
ParQube LE

GIRIŞ CIHAZI
Rulodan Basılan 2D Barkodlu Bilet Ile Giriş 
Cihazı

ParQube LE, tüm geçici 
kullanıcılara barkodlu 
bilet düzenleyerek ve 
sürekli kullanıcıların 
kartlarını, TAG vb.ni 
kontrol ederek şeride 
girişi  bütünüyle kontrol 
eden esnek bir ünitedir.
Tam renkli grafik ekran 
seçeneği net kullanıcı 
mesajları verir. Çift dilli 
ekran özelliği. Tüm dilleri 
yönetir.



ParQube LE
Temel Model

 ■ Dış hazne
 ■ İki taraflı kilitlenebilir erişim kapıları
 ■ Çekme alüminyumdan yapılmış yapı
 ■ İki adet RAL 7021 boyalı çekme 
alüminyum kapı

 ■ Ön/arka RAL 9003 boyalı çekme 
alüminyum levhalar

 ■ İnterkom düğmesi ve kapağı
 ■ Bilet talebi için arkadan aydınlatmalı 
düğme

 ■ Kesicili 2D termal yazıcı ünitesi
 ■ Termal kağıt rulodan bilet kesimi
 ■ RS485 ağı veya TCP/IP ile merkezi birim 
ile iletişim için elektronik kontrol kartı

 ■ 9000 (80gr) veya 4500 (140gr) biletler için 
270mm rulo termal kağıt

 ■ Dahili termostat ile ısıtıcı ve fan

*

Seçenekler

 ■ Standart renk gövde üzerinde, ön taraf 
için ParQube tarzı sarma filmi

 ■ Özelleştirilmiş ParQube tarzı sarma filmi
 ■ Özelleştirilmiş renk haznesi
 ■ 125 kHz ISO boyutlu kartlar için pasif 
yakınlık okuyucu

 ■ Aktif veya pasif AVI okuyucular
 ■ Arkadan aydınlatmalı LCD ekran 4 x 20 
karakter

 ■ 7” LCD ekran
 ■ Analog intercom sistemleri
 ■ IP üzerinden interkom
 ■ Bilgisayar formu termal kağıtlı bilet

Çevresel Boyutlar (G x D x Y)
425 mm x 360 mm x 1262 mm
16.7 x 14.1 x 49.7
Güç Tüketimi
225w
Elektrik
100-120 / 220-240 V ~ 50-60 Hz
Sıcaklık
-20°C / + 50°C

Standart Özellikler

 ■ Merkezi ünite ile çevrimiçi
 ■ ETH dönüştürücü tarafından standart 
veya TCP/IP olarak RS485 haberleşme ağı

 ■ Yüksek çözünürlüklü yazıcı-200 DPI (8 
dots/mm)

 ■ 5.000 kullanıcıya kadar çevrimdışı 
depolama

 ■ 15.000 etkinliğe kadar çevrimdışı 
depolama

 ■ Harici okuyucu için serbest giriş
 ■ 125 kHz ISO boyutlu kartlar için pasif 
yakınlık okuyucu

 ■ Uzun menzilli aktif veya pasif okuyucu 
(yazılım tarafından AVI yönetimli)

 ■ Merkezi ünite ile çevrimiçi antipassback 
kart yönetimi

 ■ Geçerli bilet veya kart kontrolü karşısında 
işleyen açma izni

 ■ Yerleşik atlama kablosu ile fonksiyon ayarı

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


