UNICARD®

ˇ
Ridicí
terminál neverejného
výdeje PHM
ˇ
UNICARD
Jedná se o zařízení moderní koncepce, které vychází
z našich dlouholetých zkušeností s řídicími terminály
pro samoobslužný výdej pohonných hmot (PHM).
Je určen především pro bezobslužné sledování výdeje
PHM, stavu skladu, spotřeby vozidel na neveřejných
čerpacích stanicích. Výdej PHM je založen na identifikaci
řidiče, popř. i vozidla jedním z řady různých typů identifikátorů (karet) a znalosti čtyřmístného kontrolního čísla
(PIN). Vhodný je zejména pro řízení podnikových čerpacích stanic.

UNICARD x3

Základní charakteristika
» moderní způsob neveřejného
výdeje PHM
» široká škála identifikátorů –
bezkontaktní radiofrekvenční
karty, „touch“ čipy atd.
» prakticky neomezený počet
řidičů a vozidel
» možnost čerpání s předvolbou
kredity, limity, speciální zákazy

Hlavní výhody
» připojení na různé typy
výdejních stojanů
» obslužný software

» bezobslužný nepřetržitý
provoz

UniPOS®

START, PROFI, PROFI PLUS
» tisk dokladu o čerpání
» možnost prodeje za hotové
» robustní konstrukce
» velká variabilita provedení

» úspora pracovních sil
» jednoduché intuitivní
ovládání
» nízké provozní náklady
a nároky na údržbu
» spolehlivost

Technické údaje:
Plášť

vyroben z ocelového plechu, barevné provedení dle přání
zákazníka (standardně RAL9002 - světle šedá)

Rozměry

výška 1685 mm, šířka 400 mm, hloubka 400 mm

Hmotnost

75 kg

Řídicí panel

výměnný, odolné provedení, nerezový lakovaný povrch,
barva RAL7016 - tmavě šedá

Displej

alfanumerický s podsvícením, 2 řádky, 16 znaků
nebo grafický LCD s podsvícením, 320×240 bodů

Klávesy

2×2 multifunkční klávesy (dle provedení)

Čtečky karet

čtečky pro čipové a radiofrekvenční
bezkontaktní karty

Tiskárna

termotiskárna, šířka papíru 59 mm

Klávesnice

kovová masivní klávesnice 4×4 klávesy, provedení antivandal

Vnitřní paměť

min. 4500 karet a 1000 transakcí, pro automomní provoz
bez obslužného softwaru

Technické údaje x3 :
Plášť

vyroben z ocelového plechu, barevné provedení dle přání
zákazníka, standardně RAL9003 – bílá

Rozměry

výška 600 mm, šířka 400 mm, hloubka 240 mm

Hmotnost

22 kg

Přední panel

ocelové provedení, barva RAL7016 – tmavě šedá, nerezový
lakovaný štítek

Displej

alfanumerický LCD s podsvícením, 2 řádky / 16 znaků
nebo grafický LCD s podsvícením, 320 x 240 bodů

Klávesnice a tlačítka

kovová masivní klávesnice 4 x 4 klávesy, provedení antivandal
+ 2 x 2 kovová multifunkční tlačítka (dle provedení)

Čtečky identifikátorů

čtečky pro radiofrekvenční karty a chipy, Touch chipy atd.

Vnitřní paměť

min. 4500 identifikátorů a více jak 1000 transakcí pro
autonomní provoz

Tiskárna

termotiskárna, šířka papíru 59 mm
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