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Automaty płatnicze GP3M stworzone zostały z myślą o
podwyższeniu zysków operatorów parkingów, oraz
skróceniu czasu potrzebnego na obsługę kierowców, co za
tym idzie zwiększeniu przepustowości parkingów.
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwia
akceptowanie różnych form płatności, co powoduje, że
obsługa automatów płatniczych GP3M jest szybka i
wygodna. Czynnik ten przekłada się bezpośrednio na
zwiększenie zadowolenia klientów parkingów. Dzięki
intuicyjnemu wielojęzycznemu menu, obsługa automatów
GP3M jest również wygodna dla osób nie znających języka
polskiego.

Funkcje
hprosta, przyjazna użytkownikowi obsługa interaktywna przy
wykorzystaniu ekranu dotykowego
hwielojęzyczny interfejs użytkownika
hmocna, trwała, odporna na korozje konstrukcja wykonana z
wysokogatunkowych materiałów
hgłośne porozumiewanie między obsługą a klientem
hmożliwość wydruku biletu zastępczego
hkomunikacja w czasie rzeczywistym
hszybka zmiana systemu walutowego
hobsługa różnych typów płatności
hproces samouzupełniania monet
hatrakcyjny design
hprzedpłata biletów krótkoterminowych
Wyposażenie standardowe i opcjonalne:
mPC GreenPoint Microcontrol
hSterowanie:
hInterface komunikacyjny:
ekran dotykowy, 320x240pikseli
hAkceptory banknotów: monetowy (1 waluta-12 nominałów)
banknotowy (1 waluta-6 nominałów)
hModuł wydawania reszty w banknotach:
2 nominały
hTerminal kart płatniczych:
Visa, Visa Electron, MasterCard
hDodatkowy zasobnik monet:
2 nominały
hDrukarka paragonów:
termal printer
(papier 60mm x 52mb, 45-75g/m²)
hCzytnik biletów:
laser wielowiązkowy
hInterkom:
GPX IC client
hOgrzewanie:
grzałka z termoobiegiem sterowana
termostatem
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Specyfikacja techniczna:
hOpis:
GP3T
hMateriał:
blacha nierdzewna, grubość 2,5 mm (skrzynia)
blacha nierdzewna, grubość 2 mm (podstawa)
hPokrycie:
galwanizowane, malowane proszkowo
skrzynia, podstawa RAL2000
panel czołowy RAL9006
hWaga:
130kg
hZasilanie:
230VAC, 50Hz
hPobór mocy:
max. 1000W
hTemperatura działania:
-25 do +45°C
hWymiary:
1900x700x500m
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GREEN Center Polska Sp. z o.o.
ul. Opalenicka 67
60-362 Poznań
Poland

tel. +48 61 662-43-22
fax +48 61 662-43-24
e-mail: office@green.pl
http: www.green.pl
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Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej

Komunikacja:
hProtokół komunikacyjny:
hFibre optic:
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