L J U D J E

TRINITY

AVTOMATSKA BLAGAJNA
Avtomatska plačilna blagajna Trinity je integrirana z dvokrako
križno zaporo Compact 2A. Namenjena je za notranjo uporabo na
športnih, razvedrilnih in prireditvenih objektih, muzejih in objektih
javnega značaja, kot so javna stranišča, kjer je potrebna visoka
prehodnost oseb.
Ohišje in vrtljivi del sta izdelana iz nerjavečega CrNi – V2A jekla, ki
je odporno na agresivne medije in vandalizem. Plačilna blagajna
lahko sprejema kovance ali žetone 6 različnih vrednosti in preko
vračalnika kovancev vrača preveč vplačane zneske.
Blagajna ima integriran tiskalnik računov, večbarvni prikazovalnik,
čitalnik brezkontaktnih kartic, števec prehodov in varnostno
ključavnico z zvočnim alarmom, ki ščiti pred nepooblaščenim
odpiranjem blagajne.  

Nizki stroški vzdrževanja in
porabe električne energije
LOGITURN  kontrolna enota
Velik TFT grafični prikazovalnik
Vrhunska kvaliteta izdelave
Števec prehoda oseb
Vračanje kovancev
Tiskalnik vstopnic / vaučerjev
Kompaktna blagajna z varnostno
ključavnico
Dvosmerno delovanje
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TRINITY

AVTOMATSKI PLAČILNI SISTEM

Tehnični podatki

Napajanje:
Poraba:
Temperatura skladiščenja:
Delovna temperatura:
Širina / širina prehoda:
Globina:  
Višina:
Teža:
Komunikacija:
Materijali:

Različice
6CTR3AEC:
6CTR2AEC:

24 V DC
max. 50Wh
-40°C do +50°C
-10°C do +50°C
900 mm/570 mm
1.000 mm
1.647 mm
50 kg
brez pontencialni kontakt
vrtljivi del: CrNi jeklo - V2A
ohišje:  AISI 304 nerjavna ploč.

Področja uporabe
Javne toalete (WC, kopalnice)
Zabaviščni parki
Plačljivi vhodi
Muzeji
Kopališča in zdravilišča
Za uporabo znotraj in zunaj
objektov

Trinity 3A CrNi
Trinity 2A CrNi

Dodatki in opcije
21781-N:
21021TL-N:
21021TL-N:
2P411-N:
2P414-N:

Opcije

21024T-N:
21024T-N:  
21024T-N:

Optični senzor za odpiranje izhoda
Tiskalnik za Trinity - Leporelo
Tiskalnik za Trinity - papir v rolah
Senzor + IR stikalo
za preprečevanje prehajanja brez plačila
IR stikalo za aktiviranje LOGITURN funkcij

TRINITY - personalna kartica
TRINITY - kontrola nivoja kovancev v blagajni
TRINITY SET - detekcija vloma v blagajno

Združljivost s proizvodi
21510:
21550:  

Usmerjevalna ograja na platformi
Rešetkasta platforma  
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