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AutoPay1300 
Érmés fizetőautomata mosdóajtókhoz 

 

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

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

 

Tulajdonságok 

• Előre meghatározott összeget, pl. 200 Ft 

belépési díjat lehet elkérni vele 

• Alapértelmezetten 50, 100, 200 Ft-os érméket 

fogad el (opcionálisan 5, 10, 20 Ft-os érmét is) 

• A készülék nem ad vissza 

• A készülék nyugtát és / vagy jegyet nyomtat, 

amin a bedobott összeg, a dátum, az időpont és 

a kívánt marketing szöveg szerepel (kérhető 

nyomtató nélkül is) 

• Az összeg elérésekor (vagy túllépésekor) nyitási 

parancsot ad 

• Egy nem nullázható belső számláló számlálja a 

kiadott nyitási parancsok számát. Adatgyűjtés, 

naplózás, bizonylatkészítés, napi zárás 

lehívható memóriában és/vagy nyomtatóra 

• A színes 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 

• Méret: 400 x 290 x 150 mm 

• Időzített relé kimenettel az ajtóba szerelt mágneszár / síktapadó nyitására. 

• Érmetároló kapacitás: 900-1000 db érmét fogad el 

• Érmevizsgáló / elfogadó: 5, 10, 20, 50, 100, 200 Ft-os érméket fogad el (szűkíthető), opcionálisan 1 

euró 

http://www.procontrol.hu/
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• Érmevisszaadó: Csak a nem elfogadható érmék visszaadására. A készülék visszajárót nem ad. 

• Interfész: opcionális (RS-485, Ethernet, RS-232) 

• Kiépítés: fali, beltéri vagy forgóvillához illeszthető 

• Tápfeszültség: alap: 12-14VDC, 8A; javasolt: UPS, szünetmentes tápellátás 

• Teljesítményigény: kb. 0,8 W / óra, napi 250 db jegy kiadása esetén 

• Környezeti hőmérséklettűrés: üzemi hőmérséklettartomány: -10°C-tól +40°C-ig; tárolási 

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

• Relatív páratartalom: max. 90%, nem lecsapódó 

 

Opciók 

• Zsetonnal való fizetés megvalósítható (pénzérmék helyett vagy mellett) 

• RFID olvasó integrálása 

• EUR érme elfogadása 

• AR600 elektromágneses síktapadó, mágneszár helyettesítésére 

• 40x-60x hidraulikus ajtócsukó, szabályozható záró sebesség, szabályozható tolóerővel 

• PayPass fizetési lehetőség 
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