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PayGate4E-40-W
AutoPay40 fizetőautomata és a ProxerGate4E (ejtőkaros) lábazat 

nélküli forgóvilla egybepítve. 
PayGate4E-40T-W

AutoPay40 fizetőautomata és a ProxerGate4E (ejtőkaros) lábazat 
nélküli forgóvilla egybeépítve, nyomtató nélkül.

PayGate 4E-40W
Fizető beléptető beépített forgóvillával
A PayGate 4E-40 egy fali, érmés fizető automatával felszerelt 
forgóvillás beléptető rendszer, rendezvények, mosdók, mellékhely-
iségek fizető beléptetésére. A formatervezett beléptető kapu az Auto-
Pay40 és a ProxerGate4E  lábazat nélküli forgóvilla egybeépítéseként 
jött létre. Nagy forgalmú helyeken is elhelyezhető, az érmetároló 
rekesz kapacitása legalább 1500 belépést is lehetővé tesz anélkül, 
hogy a kezelőszemélyzetre szükség lenne.

Tulajdonságok
• Előre meghatározott összeget, belépési díjat lehet elkérni vele
• Rozsdamentes és kompozit formatervezett acél ház
• Ft vagy EURO érmékkel fizethet, alapértelmezetten 50Ft, 100Ft, 
200Ft, 1EURO érmét fogad el 
• Visszajárót ad érmében
• A készülék nagy teljesítményű nyomtatóval hőpapír nyugtát és / vagy 
jegyet nyomtat, melyen a bedobott összeg, a dátum, az időpont és a 
kívánt szöveg szerepel (pl.: “Az összeg a büfében levásárolható.”)
• A fizetés rendezése után adja a nyitási parancsot
• Ethernet/LAN hálózati kapcsolat
• 8” színes érintőképernyő
• Az érmebedobó nyílás szemmagasságban van, könnyen kezelhető
• Beépített Cashlog1: a készülék belső könyvelést, érmeürítési és 
ajtónyitási naplót vezet, a napi és időszaki 
zárási bizonylatok kinyomtathatók, vagy webes
felületen lekérdezhetők
• Az érmetároló rekesz kulccsal nyitható
• RFID/NFC olvasó a Kezelői kulcskártya azonosításához amely 
opcionálisan használható a dolgozók ingyenes beléptetésére is
• Az ejtőkaros verzió tűzjelzés esetén automatikusan 
szabaddá teszi az áthaladást

• Szoftver, melynek segítségével a felhasználó maga
   állíthatja be a tarifát a belépéshez.
• Bankjegyelfogadó
• Bankkártya terminál
• RFID/NFC olvasó
• Vonalkód  illetve QR kód olvasó
• Szünetmentes tápegység
• Lábazattal, álló kivitel

Opciók
Típusok

PayGate4E-40
AutoPay 40 fizetőautomata és a ProxerGate 4E (ejtőkaros) forgóvilla egybeépítve.

PayGate4-40
 AutoPay 40 fizetőautomata és a ProxerGate 4 forgóvilla egybeépítve.


