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• PayPass bankkártyás fizetés (POS terminál)
• Aktuális pénzkészlet, részletes kimutatások távolról elérhetőek, megtekinthetőek és letölthetőek
• QR kód olvasás
• Félkültéri kivitel (hűtés-fűtéssel, tömítéssel, mely esővédő tetővel kültérre, szabadtérre kihelyezhető)
• Belső érmetároló zárhatóvá tétele; biztonsági zár, külön kulccsal zárható pénzgyűjtő/tároló kazetta
• Névre szóló ÁFÁ-s számla kiállítása kezelőszemélyzet nélkül a fizetőautomatából
• SMS átjelző, GSM kommunikátor, kültéri - vandalizmust, befeszítést, illetéktelen hozzáférési kísér-
letet jelzi a kezelőnek
• GPRS kommunikáció szoftverrel, pl. távoli kezelőknek is tud számítógépre jelzést küldeni a papír 
fogyásáról.
• Infravörös jelenlét érzékelő
• Videokamera és videórögzítő
• Wi-Fi kapcsolat
• Szünetmentes tápegység

PayGate 4E-4000
Fizető beléptető forgóvilla 
érme- és bankjegyelfogadóval

• Nagyteljesítményű bankjegyes és érmés fizető, és érmevisszaadó automata
• Kapacitás: ~1500 befizetés/ürítés (5x200 érme, 500 bankjegy)
   500, 1000, 2000, 5000 Ft-os bankjegyeket fogad el, opcionálisan euro, vagy 
egyéb pénznem
• 50, 100, 200 Ft-os érméket fogad el (módosítható), opcionálisan euro, vagy 
egyéb pénznem
• Beépített nyugta / belépőjegy / fizetési igazolás nyomtató (hőpapíros) 
papírvágóval
• Ipari PC, 8" érintőképernyővel, Windows 10 operációs rendszer
• 2D optikai vonalkódolvasó (QR kód olvasó)
• RFID proximity kártyaolvasó
• Távmenedzselhető, Ethernet interfésszel rendelkezik, internet kapcsolat 
kialakítható.
• Adatgyűjtése lehívható, a forgalmi kimutatások nyomtathatók, USB drive-ra  
   menthetők, vagy internet kapcsolat esetén emailben küldi a kért címre.
• Falra, vagy állványra szerelhető ívelt kompozit ház
• Korrózióálló acél váz, RAL 9003 törtfehér, üvegszálszövet erősítésű 
   poliészter, műgyanta díszburkolattal
• Méretek (Ma*Szé*Mé): 1653 x 914 x 805 mm (forgóvillával együtt)
• Felhasznált szabványok: PoE (Power over Ethernet), Ethernet IEE802,          
   RS485, EMarine V4001
• CE minőségi tanúsított termék
• Magyar termék

A PayGate 4E-4000 egy érmés fizető automatával felszerelt forgóvillás 
beléptető rendszer, rendezvények, mosdók, mellékhelyiségek fizető 
beléptetésére. Az AutoPay4000 és a ProxerGate4E forgóvilla egy-
beépítéseként jött létre. Nagy forgalmú helyeken is elhelyezhető, a 
beépített pénztároló rekesz kapacitása legalább 1500 belépést is 
lehetővé tesz anélkül, hogy a kezelőszemélyzetre szükség lenne.


