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Nr karty: 00.0611 Terminal ML 2.1

Terminal wyjazdowy ML 2.1 kartonik do pracy intensywnej
Terminal wyjazdowy - to urz¹dzenia przeznaczone do automatycznej obs³ugi
klienta wyje¿d¿aj¹cego z parking. Urz¹dzenie odczytuje bilet z kodem kreskowym lub
akceptuje zbli¿eniow¹ kartê abonamentow¹.
Obudowa - wykonana ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w standardzie na kolor
RAL 7045. Obudowa posiada troje drzwiczek zamykanych na klucz systemowy. Kolor frontu w
standardzie RAL 2004
Skaner - odczytuje kod kreskowy oraz QR kod, posiada mo¿liwoœæ odczytu kodu z ekranu
telefonu, tabletu.
Zainstalowany opcjonalnie mechanizm poboru biletu umo¿liwia jego pobranie i
umieszczenie w specjalnym pojemniku (opcja na zamówienie) - bilety kartonikowe
znajduj¹ siê w specjalnym magazynku w standardzie magazynek mieœci 5 000 sztuk
pobranych biletów.
Wyœwietlacz - kolorowy graficzny 5 “ o du¿ej jasnoœci œwiecenia, umo¿liwia wyœwietlanie
komunikatów w ró¿nych jêzykach równoczeœnie.
Karty zbli¿eniowe Mifare - pozwalaj¹ na wygodne korzystanie z parkingu osob¹
posiadaj¹cym abonament (opcja).
Aktywacja terminala - mo¿liwa dopiero po najechaniu na pêtle indukcyjn¹ znajduj¹c¹ siê
przed Terminalem. Takie rozwi¹zanie zapobiega nadu¿yciom i oszustwom (opcja).

DANE TECHNICZNE:
- Wymiary:
Wysokoœæ - 131.7 cm
Szerokoœæ - 38.6 cm
G³êbokoœæ - 43.8 cm
- Waga - 40 kg
- Pobór mocy - 150 Wat
- zakres temperatur pracy: -30 °C do +70 °C
- komputer zarz¹dzaj¹cy
- system ch³odzenia i grzania sterowany elektronicznie
uk³adem microprocesorowym
- wspó³praca ze wszystkimi typami szlabanów, bramami
automatycznym, innym zaporami
- czytelne podœwietlenie oznakowanie bolu z napisem
WJAZD podœwietlanym oswietleniem LED
- praca on lub off linea w standardzie (bileterka
pracuje gdy nie dzia³a serwer)
- komunikacja w standardzie TCP/IP
Opcjonalnie mo¿na zamontowaæ:
- domofon IP
- modu³ g³oœnomówi¹cy
- kamere LPR (rozpoznawanie rejestracji)
- czytniki RFID UHF dalekiego zasiêgu
- samodzielna konfiguracja treœci na bilecie oraz grafiki
- dowolna kolorystyka na zamówienie
- czytnik Mifare
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