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Fali, beépíthető fizetőautomata 

 

Önálló fizető-engedélyező eszköz, ajtókba épített mágneszár vezérlésére, érmés nyitására szolgál. Az 

áthaladás akkor válik lehetővé, ha az összeget a felhasználó befizette a 

terminálba. 

 

Tulajdonságok 

• Falba süllyeszthető, falba építhető, beltéri fizetőautomata, igény szerint 

tartólábakkal  

• Acél készülékház rozsdavédelemmel és statikus porszórással, 

RAL7035, világosszürke 

• 17”-os monitor 

• Érmefogadó 50, 100, 200 Ft-os érmék vizsgálatára és elfogadására 

• Visszajárót ad érmében 

• A fizetés rendezésekor nyitási parancsot ad 

• Nagy sebességű prezenteres hőnyomtató grafikus funkciókkal 

• A készülék nyugtát és / vagy jegyet nyomtat, amin a bedobott összeg, a dátum, az időpont és a 

kívánt marketing szöveg szerepel 

• Hátsó ajtó kívülről két 2db biztonsági zárral nyitható, az első ajtó belülről nyitható 

• Működési hőmérséklet: -20 +50ºC  

• Tárolási hőmérséklettartomány: -25°C-től +60°C-ig 

 

Opciók 

• Érintőképernyős interaktív kezelő 

• Bankjegyfogadó 500, 1000, 2000 Ft-os bankjegyek elfogadására 

• EUR elfogadás 

• PayPass bankkártya terminál készpénz nélküli fizetésre 

http://www.procontrol.hu/
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• 1D / 2D / QR vonalkódolvasó, pl. ingyenes beléptetéshez 

• Félkültéri kivitel (esővédett helyre kültérre is tehető) 

 

 

Működés 

Több működési mód lehetséges, például attól függően, hogy visszajáróadás funkciót igényeltek-e, több 

ajtó, kabin, program, cikk közül kell-e választani stb. 

Alaphelyzetben a mosdóhelyiség üres, ajtaja zárva. Az AutoPay80W a külső falon van elhelyezve. Az 

ajtón kívül gomb, belül kilincs van. 

Ha egy vendég használni szeretné a mosdót, akkor azt az összeg bedobása után teheti meg. A 

képernyő bal oldalán látható a fizetendő összeg, a jobb oldalán pedig az eddig bedobott összeg. Ha a 

bedobott összeg eléri vagy meghaladja a fizetendő összeget, akkor a képernyő átvált a „Beléphet” 

képernyőre, és kívülről nyithatóvá teszi az előzetesen kiválasztott helyiség/ kabin ajtaját (nyitja a 

mágneszárat). 

 

Sikeres fizetés esetén a kért bizonylatot kinyomtatja az automata és az esetleges érmében adott 

visszajáróval együtt kiadja a nyíláson. 

http://www.procontrol.hu/
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