
PAY (Automatická pokladna) 

Automatická pokladna v kompaktním 
provedení pro veškeré platby v parkovišti. 
Díky svému prostorově úspornému 
provedení je vhodná i k montáži na stěnu 
nebo zabudování do výklenku. 
• Zpracování mincí, specifické dle země a

zákazníka  
• Rychlé vracení mincí  
• Zpracování bankovek (opce), specifické 

dle země a zákazníka 
• Tiskárna účtenek pro zhotovení 

dokladu, termotisk  
• Dorozumívací zařízení 
• Připojení na počítačovou síť 
• Lineární, progresivní a degresivní forma 

tarifu 

Základní vybavení 
Čtečka čárkového kódu k výpočtu tarifu a  
k vyhodnoceni nálepek s barcode rabatem  
LCD displej s 2x20 znaky, podsvícený, antireflexně 
zabudovaný 
Terminal Control Computer LCC s operačním 
systémem LINUX®, pasivním chlazením, 
paměťovým médiem prostým opotřebení (S-RAM)  
a aplikací PAY 
Dorozumívací zařízení 
Připojení na počítačovou síť ke komunikaci se 
správou systému 
Štěrbina pro příjem mincí s elektronicky řízenou 
uzávěrkou 

Technické změny vyhrazeny, stav 06/2006 

Zpracování mincí, specifické dle země a zákazníka: 
• Příjem až 12 různých mincí 
• Výdej mincí ze 4 různých samoplnících zásobníků 

mincí  
pro max. 500 mincí/hodnotu  

• uzamykací, kontrolovaná kazeta na mince pro cca 
2000 mincí  

Tiskárna účtenek pro zhotovení dokladu, termotisk 
Ventilátor řízený termostatem 

Vyobrazení obsahuje rozšíření 



 

PAY (Automatická pokladna) 

Možnosti rozšíření 
Bezhotovostní platba kreditními a ec kartami 
Čtečka bankovek:  
až 4 bankovky každá ve 4 směrech zavedení, kazeta na 
bankovky se stohovací funkcí 
Topení regulované termostatem 
Nástavec s osvětlením 
Podstavec ve tvaru L nebo rovný podstavec 
I/O-Board pro komunikaci s externími systémy nebo 
přístroji 

Provedení 
Kryt, dveře a podstavec z nerezové oceli 1.4301, odolně 
ošetřeny proti povětrnostním vlivům práškovou 
technologií 
Čelní panel z elektrolyticky pozinkovaného ocelového 
plechu 
Dveře s čtyřnásobným rozvorovým zámkem zajištěny 
nástrčným a cylindrickým zámkem  
Kryt, podstavec: RAL 7012 (bazaltově šedá) 
Dveře: RAL 9006 (bílá aluminiová) 
Čelní panel: RAL 5017 (dopravní modrá) 
  nebo 
  RAL 1003 (signální žlutá) 
  nebo 
  RAL 3020 (dopravní červená) 
 

Technická data 
Napájení: 230 V, 50/60 Hz 
Příkon: terminál 240 W  
 topení 250 W  
 osvětlení 36 W 
Řídící napětí:: 24 V 
Hmotnost: 150 kg podle vybavení 
Rozměry: viz. obr. 

Automatická pokladna PAY 
(vyobrazení obsahuje rozšíření) 


