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Az érmés fizető automaták
áttekintése
CoinLock2 érmés fizetőautomata
Önálló fizető-engedélyező eszköz. Pl. WC ajtó, gép-használatengedélyező, falra, géptestre
szerelhető (ProxerGate forgóvillákra is felszerelhető). Egy érmeürítéssel akár 500 használatra,
kisebb forgalomra

Tulajdonságok:

•

•
Előre meghatározott összeget, pl. 350 Ft belépési díjat
lehet elkérni vele
•
Alapértelmezetten 50,100,200 Ft-os érméket fogad el
•
A készülék nem ad vissza.
•
A készülék nyugtát, jegyet nem nyomtat
•
Az összeg elérésekor (vagy túllépésekor) nyitási
parancsot ad
•
Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott
nyitási parancsok számát.
•
Az LCD kijelzőn kiírja, hogy milyen összeget dobott már
be, vagy mennyit kell még bedobnia.
•
Az érméket egy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni
és üríteni.
Bankjegyet nem fogad el

Műszaki leírás:
•
•
•

Statikus, beégetett porszórt bevonatú acél ház, beltéri kivitel,
opcionálisan kültéri
Méret: 150 x 290 x 70 mm
Relé kimenettel az ajtóba szerelt mágneszár/ síktapadó nyitására, vagy
a beléptető kapunyitási parancs küldésére

Opciók:
•
•
•
•

Szálcsiszolt rozsdamentes ház, kültéri kivitel
Zsetonnal való fizetés megvalósítható (pénzérmék helyett vagy
mellett)
AR600 elektromágneses síktapadó, mágneszár helyettesítésére
40x-60x hidraulikus ajtócsukó, szabályozható záró sebesség, szabályozható tolóerővel

A ház előre lefelé nyitható: első részében van az LCD kijelző az érmeelfogadóval és a pénzgyűjtő
fiókkal. A hátsó rész egy szerelőlap, amit a falra vagy konzolra lehet rögzíteni. Itt helyezkedik el a
hálózati tápegység, RS15-12, 230 VAC, Vout: 12 VDC, P: 15 W (0-1,3A), 62,5 x 51 x 28 mm (L x W x
H). Az ajtónyitó relé az érmeelfogadóba van beépítve.
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AutoPay 1000 érmés fizetőautomata
Önálló, intelligens jegykiadó, parkolóóra, fizető automata, WC beléptető, rendezvény beléptető eszköz
nyomtatóval. Egy érmeürítéssel akár 1000 használatra, nagy forgalomra.

Tulajdonságok:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Előre meghatározott összeget, pl. 350 Ft belépési díjat lehet
elkérni vele
Alapértelmezetten 50,100,200 Ft-os érméket fogad el
(módosítható, pl. 20Ft, 1 EURO is)
A készülék nem ad vissza.
A készülék nyugtát és / vagy jegyet nyomtat (ha rendelt
nyomtatót), amin a bedobott összeg, dátum, időpont és a kívánt
marketing szöveg szerepel
Az összeg elérésekor (vagy túllépésekor) nyitási parancsot ad
Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási
parancsok számát.
Beépített Cashlog1: Kasszaürítési napló, napi és időszaki zárási
bizonylat nyomtatva.
Az LCD kijelzőn kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy
mennyit kell még bedobnia.
Az érméket egy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni és üríteni.
Bankjegyet nem fogad el

Műszaki tartalom:
•
•
•
•
•
•

•

Szálcsiszolt rozsdamentes acél házban 150 x 290 x 150 mm
STM32 mikrokontrolleres központi egység CPU
LCD kijelző, 2,8” színes, vagy monokróm
Vandálbiztos nyomógomb
Gyors, hosszú élettartamú, vágófejes nyomtatóval tud nyomtatni nyugtát, parkolójegyet, zárási
és kasszaürítési bizonylatot (ha rendelt nyomtatót),
A ház első részében van az elektronika, LCD-vel, (az opcionális NFC, RFID olvasóval), az
érmeelfogadóval és a pénzgyűjtő fiókkal. A hátsó részben van a nyomtató és a hálózati
tápegység. Az elektronika 3,6V-os lithium elemről vagy 12V-30V DC-ről van megtáplálva,
saját 3,3V táppal. Kimeneti relével, Door szenzor bemenettel, CCtalk, RS485 és nyomtató
interfésszel, low power Wi-Fi interfésszel rendelkezik.
Rajzszáma: 1612-14, 1613-14

Opciók:
•
•
•
•
•

A PayGate tud okostelefonnal kommunikálni, pl. a dátum, az idő és a céges nyomtatási fejléc
beírására. Bluetooth vagy NFC
EUR érmék elfogadása
Zsetonnal való fizetés megvalósítható (pénzérmék helyett vagy mellett)
AR600 elektromágneses síktapadó/ mágneszár helyettesítésére
40x-60x hidraulikus ajtócsukó, szabályozható záró sebesség, szabályozható tolóerővel
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•

Hőpapír tekercs

Típusok:
•
•

AutoPay 1000: érmés fizetőautomata nyomtatóval
AutoPay 1000-T: érmés fizetőautomata nyomtató nélkül

AutoPay 40 érmés fizetőautomata
Mosdóbeléptető, rendezvénybeléptető, parkoló fizetőautomata.
Egy érmeürítéssel akár 1500 használatra, nagy forgalmú helyekre. (A nyomtató elhagyásával rendelhető opció - a kapacitás növelhető, így a fizetőautomata még nagyobb forgalom ellátására képes.)

Tulajdonságok:
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Előre meghatározott, a megrendelő által meghatározott tarifa
szerinti összeget, pl. 350 Ft, 1 EURO belépési díjat lehet elkérni
vele.
A beépített ipari PC manager szoftverén a felhasználó is
kezelheti, módosíthatja a tarifát.
Ft vagy EURO érmékkel fizethet, Bármilyen érmékből be lehet
dobni a fizetendő összeget, pl. 50, 100, 200Ft, 1EURO, 2
EURO
Visszajárót ad érmében
A készülék nyugtát és / vagy jegyet nyomtat, amin a bedobott
összeg, dátum, időpont és a kívánt marketing szöveg szerepel
A fizetés rendezésekor nyitási parancsot ad
Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási
parancsok számát.
Beépített Cashlog1: kasszaürítési napló, napi és időszaki
zárási bizonylat nyomtatva, vagy neten. RFID/NFC olvasó és
szoftver
Ethernet, LAN hálózati kapcsolat
8” színes érintőképernyőn kommunikál a felhasználóval
Az érméket egy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni és üríteni.
Bankjegyet nem fogad el
Rozsdamentes acél és kompozit formatervezett, ívelt ház, 705 x 504 x 240 mm
Nagyteljesítményű hosszú élettartamú nyomtató, vágófejes
Érmebedobó kényelmesen kezelhető, szemmagasságban van
Univerzális, bővíthető
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Az AutoPay40 fizetőautomata egybeépíthető a ProxerGate 4E forgóvillával: a forgóvilla és
fizetőautomata design harmonikusan egymáshoz illeszkedő formatervezésű.
A létrejövő termék a fizetős WC beléptető kapu, a PayGate 4E-40.

+

AutoPay 40 fizető automata

=

ProxerGate 4 forgóvilla

PayGate 4

Alapkivitel műszaki tartalma:
1. Méretek: 705 x 504 x 240 mm
2. Mosdó beléptető, rendezvény beléptető, parkoló fizető
automata
3. CPU panel 32 bites mikrokontrollerrel
4. 8” színes érintőképernyő
5. Vandál-biztos nyomógomb
6. Érme-elfogadó, a visszajárót a 6a kiadó ablakban adja
ki
7. Mechanikus, nem nullázható belső számláló
8. Érmetároló fiók
9. Rozsdamentes acél és kompozit formatervezett, ívelt
ház
10. Gyors, hosszú élettartamú, vágófejes kioszk
nyomtatóval tud nyomtatni nyugtát, parkolójegyet,
zárási és ürítési bizonylatot
11. Tud nyomtatni nyugtát, parkolójegyet, zárási és ürítési
bizonylatot
12. Érmebedobó
kényelmesen
kezelhető,
szemmagasságban van
13. A ProxerGate 40 forgóvillával egybeépíthető
14. LAN hálózatra csatlakozhat
15. Bővíthető All-in One szolgáltatásokig

17

18 16

5 4 6

Opcionális hardverbővítések:
16. Bankjegyelfogadó 500 db-os bankjegytárolóval (lásd
19
Autopay4000)
17. Omnidirekcionális lézer vonalkód- és QR kódolvasó
18. NFC RFID olvasó opcionális (azonosítani, fizetni)
19. POS terminál PayPass bankkártyás, chipes hitelkártyás fizetésre

10

6a

8
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20. Szünetmentes áramforrás

Egyéb opciók, kellékanyagok:
•
•
•
•
•
•
•

Dolgozói beléptetés belépőkártyával (Az RFID/NFC olvasó opcionálisan használható a
dolgozók ingyenes beléptetésére is)
Az AutoPay tud egy okos telefonnal kommunikálni, pl. a dátum, az idő és a céges nyomtatási
fejléc beírására. Bluetooth, vagy NFC
Zsetonnal való fizetés megvalósítható (pénzérmék helyett vagy mellett)
AR600 elektromágneses síktapadó, mágneszár helyettesítésére
40x-60x hidraulikus ajtócsukó, szabályozható záró sebesség, szabályozható tolóerővel
Hőpapír tekercs
Alaptípusa beltéri. Elérhető -EXT típusjelzésű félkültéri kivitelben, hűtés-fűtéssel, tömítéssel,
mely esővédő tetővel kültérre, szabadtérre kihelyezhető.
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Az érmés és bankjegyes fizető
automaták áttekintése
AutoPay 4000
Intelligens érintőképernyős fizető automata, érmével és bankjeggyel is
fizethet
Az exkluzív megjelenésű formatervezett fali jegykiadó- és
fizetőállomás
elsősorban
parkolási
díjak
kezelőszemélyzet nélküli kifizetésére, a nagy forgalmú
szolgáltató helyeken megforduló ügyfelek kulturált
kiszolgálására, az előírt belépőjegyek, szolgáltatási díjak
automatikus befizetésére, sorszámjegykiadásra és
igényes
tájékoztatásra,
illetve
termékértékesítő
automataként szolgál. Alaptípusa beltéri. Elérhető -EXT
jelzésű félkültéri kivitele, hűtés-fűtéssel, tömítéssel, mely
esővédő tetővel kültérre, szabadtérre kihelyezhető
A falra vagy oszlopra szerelhető fizetőterminált magas
minőségű beépített elektronika jellemzi. Ütésálló, szilárd
és könnyen tisztítható. A beépített érintőképernyővel, a
nagysebességű ipari PC-vel gyors válaszidők valósíthatók
meg.
A terminálba épített érmeszelektor tetszőleges pl. 50.-,
100.- és 200.- Ft érméket fogad el, bankjegyolvasó
alapértelmezésben 500.-, 1000.-, 2000.-, 5000 Ft-os
bankjegyeket vár. (Bármelyik letiltható, módosítható).
Igény esetén bővíthető 10000.- és 20000.- Ft-os
bankjeggyel, lásd „lebegő” korlátozási mód. Bővítésként
mód van arra is, hogy már pénznemben (pl. euróval) vagy
bankkártyával fizessünk: ez opcionális bankkártya-olvasó beépítésével lehetséges.
Az AutoPay 4000 terminálba strapabíró, papírvágóval és nagyméretű papírtárolóval felszerelt
hőnyomtató van beépítve a jegyek és a fizetési igazolás, blokk kiadására.
A vizuális tájékoztató funkciót opcionálisan hangos tájékoztatóval is ki lehet egészíteni, ilyenkor
beépített sztereoerősítővel, két hangfallal is el van látva az eszköz, sőt külső hangszórók is
kapcsolhatók hozzá.
A kezelői felület a nemzetközi standard Microsoft alapú rendszer. Ethernet számítógép hálózatra
kapcsolható, opcionálisan vezeték nélküli Wi-Fi modemmel.
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Tulajdonságok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ipari PC 8”-os érintőképernyővel
Érmeolvasó, tároló
Bankjegyolvasó, tároló
RFID (proximity) kártyaolvasó
Omnidirekcionális lézeres vonalkódolvasó
Felhasználóbarát kivitelezés
Érmevisszaadó
Számlaadás funkció, begépelhető számlacímmel
Falra rögzíthető
Távmenedzselhető
Ethernet, RS232, RS485
Korrózióálló, 1.4301 acél váz, RAL 9003 törtfehér,
üvegszálszövet erősítésű poliészter, műgyanta díszburkolattal
Mérete: 705 x 504 x 336 mm
Üzemi hőmérséklettartomány: 0°C-tól +40°C-ig
Tárolási hőmérséklettartomány: -20°C-től +40°C-ig
Üzemi relatív páratartalom: max. 80%
Tárolási relatív páratartalom: max. 90%
Felhasznált szabványok: PoE (Power over Ethernet), Ethernet
IEE802, RS485, EMarine V4001
CE minőségi tanúsított termék
Magyar termék

Opciók:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mágneskártya-olvasó
PayPass, bankkártya olvasó
Infravörös jelenlét érzékelő
Videokamera és videórögzítő
Wi-Fi kapcsolat
GPRS modem
Szünetmentes tápegység
Egyedi RAL szín
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Fizető automaták összehasonlító táblázata
Beltéri ajtókba épített érmés fizető
automata mágneszár vezérlésére, pl. WC
ajtó nyitására, nem bővíthető

Önállóan, forgóvilla nélkül is használható
parkolóóra, jegykiadó, érmés fizető
automata

Teljes értékű érmés fizetőautomata,
(bankjegyes AutoPay4000-re bővíthető)

Intelligens érintőképernyős fizető
automata, érmével és bankjeggyel is
fizethet

CoinLock2

AutoPay 1000

AutoPay40

AutoPay 4000

Egy érmeürítéssel akár 70-90 használatra,
Egy érmeürítéssel akár 1000 használatra,
kisebb forgalomra
nagy forgalomra
• Előre meghatározott összeget, pl. 350 Ft belépési díjat lehet elkérni vele

• 50,100,200 Ft-os érméket fogad el

Egy érmeürítéssel akár 1500 használatra,
nagy forgalomra
• Előre meghatározott, a megrendelő által
meghatározott tarifa szerinti összeget, pl.
350 Ft, 1 EURO belépési díjat lehet elkérni
vele.

• A beépített ipari PC manager szoftverén a
felhasználó is kezelheti, módosíthatja a
tarifát.
• Ft vagy EURO érmékkel fizethet,
Bármilyen érmékből be lehet dobni a
fizetendő összeget, pl. 50, 100, 200Ft,
1EURO, 2 EURO

Nagy forgalomra
• A felhasználó is választhat a képernyőn
kínált szolgáltatások, termékek közül.
Vásárlását az előre meghatározott, az
üzemeltető által meghatározott tarifa
szerinti összeget, pl. 3580 Ft belépési díjat
lehet elkérni vele.
A manager szoftverrel a felhasználó is
kezelheti, módosíthatja a tarifákat,
kedvezményeket stb.
50, 100, 200 Ft-os érméket fogad el
(módosítható),
opcionálisan EURO, vagy egyéb pénznem
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• Bankjegyet nem fogad el

• A készülék nem ad vissza.

Bankjeggyel is fizethet, kb 500 db bankjegy
tárolására képes. 500, 1000, 2000, 5000
Ft-os bankjegyeket fogad el
• Visszajárót ad érmében

• Visszajárót ad érmében

• A készülék nyugtát, jegyet nem nyomtat

• A készülék nyugtát és / vagy jegyet nyomtat, amin a bedobott összeg, a dátum, az időpont és a kívánt marketing szöveg szerepel. Pl. "A
kifizetett belépődíj a kávézóban levásárolható!" (A nyomtató elhagyásával - rendelhető opció - a kapacitás növelhető, így a fizetőautomata
még nagyobb forgalom ellátására képes.)

Nincs benne nyomtató

Hőnyomtató sebessége 140 mm/mp (gyors, nagy forgalomra is alkalmas)

• Az összeg elérésekor (vagy túllépésekor) nyitási parancsot ad

• A fizetés rendezésekor nyitási parancsot ad

• Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási parancsok számát.

• Beépített Cashlog1: kasszaürítési napló, napi és időszaki zárási bizonylat nyomtatva vagy
emailben vagy USB drive-ra letöltve.
• Ethernet, LAN hálózati kapcsolat

• Ethernet, LAN hálózati kapcsolat

(Wi-Fi: opcionális)

(Wi-Fi: opcionális)

• Az LCD kijelzőn kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy mennyit kell még bedobnia.

• 8” színes érintőképernyőn kommunikál a
felhasználóval
• Az érméket egy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni és üríteni.

Statikus, beégetett porszórt bevonatú acél
ház, beltéri kivitel,
150 x 290 x 70 mm

Szálcsiszolt rozsdamentes acél házban
265 x 420 x 128 mm

Korrózióálló, 1.4301 acél váz, RAL 9003
törtfehér, üvegszálszövet erősítésű
poliészter, műgyanta díszburkolattal
705 x 504 x 240 mm

• 8” színes érintőképernyőn kommunikál a
felhasználóval

Korrózióálló, 1.4301 acél váz, RAL 9003
törtfehér, üvegszálszövet erősítésű
poliészter, műgyanta díszburkolattal
705 x 504 x 336 mm
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OPCIÓK

Opciók az AutoPay1000-hez, illetve azokat
integráló PayGate rendszerekhez

Opciók az AutoPay40-hoz, illetve PayGate
4E-40 rendszerekhez

Opció1: Cashlog1
kasszaürítési napló, napi és időszaki zárási
bizonylat nyomtatva, vagy Neten. RFID/NFC
olvasó és szoftver. Az ügyintéző kártyájának
felmutatásakor a jogosult kártya engedélyezi
az adatok kiadását.

• Az AutoPay40 fizetőautomata
egybeépíthető a ProxerGate 4E forgóvillával:
harmonikusan egymáshoz illeszkedő
formatervezésű. A létrejövő termék a fizetős
WC beléptető kapu, a PayGate 4E-40

Opciók az AutoPay4000-hez
EURO vagy más pénznem elfogadás az
automatába építve (a meglevő Forint
elfogadáson túl)
Mágneskártya- olvasó
Infravörös jelenlét érzékelő

Alaptípus beltéri. Elérhető kültéri kivitelben is.

Opció 2: A PayGate tud egy okos telefonnal
kommunikálni, pl. a dátum, az idő és a céges
nyomtatási fejléc beírására. Bluetooth, vagy
NFC

• Dolgozói ingyenes beléptetés a beépített
RFID/NFC kártyaolvasónál

Videokamera és videorögzítő

Opció3 EUR érmék elfogadása

• Omnidirekcionális lézeres vonalkód- és QR
kód olvasó, és szoftverbővítés beépítve

Wireless kapcsolat 54Mbit Wi-Fi

• PayPass / bankkártyás fizető terminál
• Bankjegyelfogadó 500 db-os
bankjegytárolóval és szoftverbővítés
beépítve (lásd AutoPay4000)

PayPass / bankkártyás fizető terminál
GPRS modem

• A PayGate tud egy okos telefonnal
kommunikálni, pl. a dátum, az idő és a céges
nyomtatási fejléc beírására. Bluetooth, vagy
NFC

Szünetmentes tápegység

• Alaptípusa beltéri. Elérhető félkültéri
kivitelben, hűtés-fűtéssel, tömítéssel, mely
esővédő tetővel kültérre, szabadtérre
kihelyezhető

Alaptípusa beltéri. Elérhető félkültéri
kivitelben, hűtés-fűtéssel, tömítéssel, mely
esővédő tetővel kültérre, szabadtérre
kihelyezhető
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PayGate fizető beléptető kapuk
Procontrol PayGate fizetős beléptető kapuk termékcsalád leírás
Érmés WC beléptető
forgóvillával, többféle
érmével fizethet,
belső számlálóval

Érmés WC beléptető
forgóvillával, többféle
érmével fizethet,
belső számlálóval
+ jegyet nyomtat

Egy érmeürítéssel akár 500
használatra, kisebb
forgalmú helyekre

Egy érmeürítéssel akár 900
használatra, nagyobb
forgalmú helyekre

CoinLock 2 ProxerGate Mini
forgóvillával

AutoPay1000
ProxerGate
Mini forgóvillával

PayGate M3-2
PayGate M3E-2

PayGate M3-1000
PayGate M3E-1000

CoinLock 2 ProxerGate
Normál dobozos
forgóvillával

AutoPay1000 ProxerGate
Normál dobozos
forgóvillával

PayGate 3-2
PayGate 3E-2

PayGate 4E-40 WC beléptető
forgóvillás kapuval, többféle
érmével fizethet, visszajárót
ad,
belső számlálóval
+ jegyet nyomtat
Egy érmeürítéssel akár 1500
használatra, nagy forgalmú
helyekre

PayGate 3-1000
PayGate 3E-1000
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AutoPay40 ProxerGate 4E
forgóvillával
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Jogi háttér, GYIK
Nyilatkozat nyugtaadási kötelezettség alóli mentességről
Procontrol gyártmányú PayGate típusú fizetőbeléptető eszközünk kezelőszemélyzet nélküli automata
lévén mentesül a nyugtaadási kötelezettség alól. Hivatkozunk a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa
törvény) 167. paragrafusára, lásd alább.
A fizetőautomata által kiadott nyugtán, jegyen, és/vagy a készüléknél kihelyezett tájékoztató táblán
minden esetben feltüntetjük, hogy számlaadási igény esetén hová fordulhat az ügyfél, ahol egy
számlatömb vagy NAV engedélyes pénztárgép segítségével számla adható.
167. § Mentesül a nyugta kibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha
a) sajtóterméket értékesít;
b) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szolgáltatást
nyújt;
c) kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesíti termék értékesítését,
szolgáltatás nyújtását.

Kötelező-e a nyomtató?
A nyugtaadás az automatákban tehát nem adóhivatali, törvényi követelmény. (Ahogy pl. egy
italautomata sem ad nyugtát a vásárlásról.) Az alább említett pénzforgalmi elszámolás elegendő az
előírások teljesítéséhez.
Ezt túlteljesítve a nyomtatóval rendelkező fizető automatáink képesek szabályszerű Nyugta kiadására.
A kiadott hőpapírszelvény a felhasználás módjától függően lehet (belépő)jegy vagy vásárlást
visszaigazoló nyugta (blokk).
A nyomtatási funkció marketing szempontból is hasznos, ha levásárolhatóvá teszi: Pl. "A kifizetett
belépődíj a kávézóban levásárolható!

Az automaták pénzforgalmi elszámolása
Az automaták pénzforgalma, a bevétel a NAV által elfogadott módon elszámolható. A NAV elfogadja az
automaták által adott elszámolásokat:
Minimum kiépítésben is alapértelmezett tartalmaznak egy nem nullázható belső számlálót, mely
számlálja a kiadott nyitási parancsok (fix díjat programozunk be, tehát pl. 485 x 200Ft) számát.
A visszajárót nem adó készülék az LCD kijelzőn kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy
mennyit kell még bedobnia, ez által az ezen felüli maradványérték is adott.
Az intelligens AutoPay40, AutoPay 4000 és 80-as, LAN adatkapcsolattal, CashLog opcióval rendelkező
eszközök nyomtatva vagy digitálisan, számítógépes formátumban is kiadják az elszámolást, naplót.
Lásd alább.
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Opciók
CashLog1
Pontos leírását lásd a típusok saját kezelői leírásában.
Ürítési napló, napi és időszaki zárási bizonylat nyomtatva, vagy Neten. (Egyes típusoknál az ügyintéző
kártyájának felmutatásakor a jogosult kártya engedélyezi az adatok kiadását.)
Ez az offline üzemmód számítógép és informatikai háttér nélkül is képes az alábbi szolgáltatásokra:
Jogosultságvizsgálat: Csak a jogosult személy kártyájával lehet az automatát kinyitni, és a pénzhez
hozzáférni.
Ürítési napló: az „ürítés jogosító” kártyával a felelős személy kinyomtatja az ürítési naplót, amely
tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•

a dátumot,
időpontot,
a kapu azonosítóját
a személy azonosítóját
a legutolsó ürítés dátumát és időpontját,
hány jegyet adott ki az utolsó ürítés óta
mennyi pénz van benne

Ekkor tudja a fizető automatát kinyitni, és az érmetárolót üríteni
Napi zárás: egy „zárás” jogosító kártyával a felelős személy kinyomtathatja a napi zárási naplót, amely
tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a dátumot,
időpontot,
a kapu azonosítóját
a személy azonosítóját
a legutolsó zárás dátumát és időpontját
a legutolsó zárás óta kiadott jegyek számát (napi összes forgalom, és pénz bevétel)
a legutolsó zárás óta történt ürítések listája, és a kivett pénz összege
az üzembe helyezés óta kiadott jegyek számát (összes forgalom és pénz bevétel)
a legutolsó ürítés dátuma, időpontja és összege
A napi zárás nem jár együtt ürítéssel, és az automatát nem nyitja ki. Napi zárásként
alkalmazható, de hosszabb időszakot (több napot) is tartalmazhat, így pl. heti, vagy havi
zárásként is használható.
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Pénzváltó
AutoPay 2010 pénzváltó-, és fizetőautomata blokknyomtatóval (opcionálisan kültéri)
- érintőképernyő
- bankjegyolvasó
- érmevizsgáló
- érmevisszaadó
- fizetési igazolás nyomtató papírvágóval
- PENTIUM IV ipari számítógép
- Választható RAL színre fújt porszórásos bevonattal
- 10/100 Mb LAN port
- 4 USB Port

Korlátok
A fizető beléptető kapu mellett az adott mindenkori térben fennmaradó
helyköz lezárása korlátok, kivehető korlátok alkalmazhatóak.
Az alább vázolt korlátvariációkat a Procontrol gyártmányú beléptető
kapukhoz illeszkedve alakítottuk ki. Mivel a termékkínálat minden
elemét a Procontrol tervezi és gyártja, az alábbiaktól eltérő, egyedi
igények szerint is vállalunk tervezést és kivitelezést.
PG3 105 tükörpolírozott rozsdamentes acél korlát
PG3 105K Kiemelhető tükörpolírozott rozsdamentes acél korlát egy korlátmerevítővel
PG2 110 tükörpolírozott rozsdamentes acél korlát üvegbetéttel

Beléptető kapuk
A fizető beléptető kapu mellett az adott mindenkori térben fennmaradó
helyköz lezárása korlátok, kivehető korlátok, illetve további beléptető
kapuk alkalmazhatóak pl. kézi vagy motoros, automatikus kapuk
mozgáskorlátozott beléptetésre.
ProxerPort 1 termékcsalád: Procontrol gyártmányú mechanikus
lengőszárnyas kapuk
ProxerPort 2 termékcsalád: Procontrol gyártmányú motoros
lengőszárnyas kapuk
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