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În picioare sau așezat

Noul automat de plată, fără nici o restricție în 
utilizare, oferă toate funcțiile necesare conform 
cu standardele internaționale, la o înălțime între 
80 și 120 cm. Toate comenzile sunt la îndemâna 
tuturor, ușor accesibile stând în picioare sau 
așezat – inclusiv restul oferit după plată.

Service simplificat 

Maxim de succes cu minim de efort. Capacitate 
mare de stocare tichete, un sistem mare 
pentru monede, alimentare dublă cu tichete 
cu alternare automată, un sistem autoreciclant 
pentru monede și utilizarea unui reciclator 
de bancnote ajută semnificativ la ușurarea 
administrării parcării pentru dumneavoastră.

Ecran tactil

Cu ecranul tactil în standard nu numai că oferiți o 
interfață modernă, dar puteți profita de extinderea 
funcționalitătii într-o manieră foarte facilă.

Ticketing profesional 

Indiferent dacă clienții vor să plătească cu 
numerar sau card bancar, sau să folosească 
una din varietatea de tehologii purtătoare de 
date, Power.Cash e pregătit pentru ziua de azi 
și anii ce vor veni. Procesează coduri de bare, 
benzi magnetice și tehnologii RFID, oferă facilități 
Print@Home și este pregătit pentru soluții NFC.

Operare și plată confortabile stând în picioare sau așezat. Power.Cash ‘Accessible’  
este produsul premium printre automatele de plată SKIDATA, în versiune prietenoasă  
cu persoanele cu dizabilități. Ecranul tactil oferă automatului de plată o interfață  
utilizator simplu de folosit a cărei funcționalitate poate fi extinsă foarte facil.  
Tehnic, oferă toate opțiunile funcționale și facilitățile Power.Cash vârful de linie în  
materie de automate de plată de la SKIDATA.

Automatul de 
plată premium cu 
responsabilitate socială

Automate de plată Car Access

Power.Cash ‘Accessible’
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Specificații Tehnice

Dimensiuni 1003 mm × 1370 mm × 479 mm (w × h × d) / 39.49" × 53.94" × 18.86" (w × h × d) fără piedestal

Greutate până la 300 kg / 660 lbs (în funcție de echipamentul montat)

Alimentare curent 230 V AC / 50 Hz; 120 V AC / 60 Hz

Consum max. 250 W fără încălzitor; max. 1 kW cu încălzitor pornit

Temperatura de operare −20 °C to +50 °C (−4 °F to +122 °F) (temperatură ambientală, montat în  
exterior sub o structură de protecție și fără expunere directă la soare)

Culori standard RAL 9007 (gri aluminiu), RAL 9005 (negru închis) și piedestal RAL 7021 (negru-gri)

Structură panou frontal acoperit cu pulbere, structură de bază grosime 2 mm (0.08"), ușă frontal  
acoperită cu pulbere confecționată din foaie de oțel de 3 mm (0.12")

Tehnologie purtătoare de 
date

Tichete SKIDATA cu imprimare termică, cu/fără bandă magnetică, bandă  
magnetică SKIDATA ThermoPlast și standard ISO, smart-carduri compatibile ISO 
7816, carduri contactless ISO 14443, carduri compatibile ISO 15693
Options for pay terminals: smart cards, EC cards, credit cards
Funcționalitatea tehnologiilor purtătoare de date integrate variază în funcție de configurația sistemului.

Interfață Ethernet, 4 relee output, stație interfon

PC PC industrial, sistem operare Windows Embedded Standard 7, bază de date SQL

Declarații / Certificări CE, FCC, IC, CNRTLUS (versiune 120 V), VdS, Ukr-Sepro, ADA (în combinație cu piedestalul 140 mm)

Gradul de protecție conform 
IEC 60529

IP43 când e montat într-o locație protejată conform instrucțiunilor din documentația de montaj

Opțiuni

Design/Structură
•	 Carcasă și bară iluminată disponibile în culori personalizate
•	 Două versiuni de piedestal pentru înălțimi 

diferite de interacțiune cu utilizatorul
•	 Structuri de montaj pentru module opționale de extindere (ex. pin pad)
•	 Sursa neîntreruptibilă de current poate susține funcționarea până la 25 min
•	 Interfon digital (opțional cu 2 fire sau bazat pe Ethernet)
•	 Alimentare dublă cu tichete fan-fold (2 x aprox. 3000 de tichete)
•	 Cuvă largă pentru stocare tichete (aprox. 1500 tichete)
•	 Atașament iluminat (indicator “Parking” integrat, simboluri 

monede și bancnote, spațiu pentru logo personalizat)
•	 Suport pentru geantă (în funcție de versiunea de piedestal folosită)
•	 Sistem de încuiere cu încuietori mecanice sau electronice 

(cu nivel de permisiune configurabilă)

Sistem manipular numerar
•	 Validator banknote SCN 83 cu container 

depozitare de până la 600 bancnote
•	 Validator banknote BNA 56/57 cu container 

depozitare de până la 1000 bancnote
•	 Eliberator bancnote dublu sau triplu cu container depozitare 

de până la 500 bancnote per tip (nivelul de înălțime al 
punctului de eliberare este 660 mm sau 760 mm deasupra 
nivelului podelei, în funcție de tipul de piedestal folosit)

•	 Reciclator de bancnote Bill-to-Bill cu container de 
depozitare de până la 1000 bancnote

Tehnologie coder/ticketing
•	 Coder Unlimited pentru procesare flexibilă a tichetelor
•	 Coder Basic (cod de bare transversal și validare pe bază de perforare)
•	 Modul RFID (pentru citire si codare cartele de proximitate)
•	 Scanner Print@Home

Funcționalități

Design/Structură
•	 Design unic din oțel, sticlă și plastic de înaltă calitate
•	 Indicator de parcare “P” retroiluminat
•	 Design prietenos cu persoanele cu handicap
•	 Constructie a carcasei certificată VdS
•	 Spațiu larg pentru etichete informative 

(format ISO A4), de ex. Plan tarifar
•	 Capacitate suficientă pentru aprox. 350 

tichete distribuite direct la automat
•	 Compartiment de rest iluminat cu capac cu deschidere amortizată
•	 Sistem de interfonie cu volum ajustabil și microfon
•	 Încălzitor, ventilator și sursă de alimentare
•	 Sursa neîntreruptibilă de curent poate susține 

funcționalitatea până la 10 minute

Operare
•	 Iluminare LED inovativă pe panoul frontal
•	 Ultima tehnologie de ecran tactil
•	 Interfață utilizator intuitivă – arată doar comenzile active
•	 Ecran TFT color 26.4 cm (10.4") de înaltă rezoluție și ecran tactil 

Sistem manipulare numerar
•	 Validator monede electronic: acceptă până la 16 tipuri 

de monede (inclusiv 2 tipuri de token programabile)
•	 Capacitate mare de stocare monede cu sistem 

auto-reciclare (4 × aprox. 1000 monede)
•	 Cutie încasări cu auto-încuiere realizată din oțel de înaltă rezistență


