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 Automat de plată 
Platinum Modular 

Componente modulare pentru managementul 
profesionist al parcării dumneavoastră 
 
 



 

Status 02/2020 

Automat plată Platinum Modular 
 Similar cu terminalele de intrare/ieșire, 

automatul de plată Platinum Modular are 
carcasă exclusiv din oțel inoxidabil 
combinată cu placă frontală AISI 304. 
 
§ Parte frontală multi-funcțională incluzând 

display 7“ PCAP IPS cu ecran tactil pentru 
ghidare client/operator. 

§ Validator monede electronic incluzând 6 
cartușe cu auto-umplere din tuburi, pentru rest 
la plată. 

§ Acceptare și retur a tuturor monedelor Euro și 
a celor din monede terțe (Leu, Romania) 

§ Tuburi cu auto-încuiere pentru aprox. 2,000 
monede incl. senzor retragere. 

§ Cititor RFID EM4102 fără contact pentru 
abonați, clienți cu tichet/portofel valoric sau cu 
tichete speciale și card operator pentru 
personal autorizat.  

§ Cap termic de imprimare de înaltă performanță 
pentru imprimare coduri de bare și tichete 
chitanță individuale pentru fiecare client.  

§ Ușă frontală incluzând mecanism încuiere “9-
fold strongbox”. Mecanismul de închidere 
include profil jumătate cilindru demontabil și 
bară pătrată.  

§ Sisteme de încuiere separate pentru personal 
tehnic, service și servicii procesare numerar.  

§ Înălțime operare accesibilă persoanelor cu 
handicap conform DIN 24972  

Date tehnice 
Alimentare 230V / 50Hz 

Putere max. 500 Watt incl. încălzire 

Greutate aprox. 200 kg inclusiv soclu 

Clasă protecție IP54 

Temperatură operare -25° până la +55° C 

Umiditate până la 90% (fără condens) 

Siguranță Ușă frontală cu mecanism încuiere “9-
fold strongbox” 
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Opțiuni și accesorii  
§ Procesare monede via până la 5 

hoppere cu auto-umplere 

§ Acceptare și retur bancnote 
independente de poziția de 
inserție a acestora 

§ Girocard-uri, credit/debit card și 
portofele electronice  

§ Citire tichet inserție orice direcție 

 

§ Scanner pentru tichete cod bare 
2D și coduri QR  

§ Cititor pentru cartele Mifare și 
Legic  

§ Soluții interfonie și video  

§ Atașament iluminare cu 
instrucțiuni în RO și acoperiș 
protecție intemperii  

 


