
 Sprzedaż samoobsługowa w pojazdach  
 Obsługa biletomatów na ekranie dotykowym z interfejsem użytkownika
 Systemy taryfowe są przedstawione w formie nowoczesnych, czytelnych menu wyboru
 Akceptacja środków płatniczych: bilonu, banknotów, kart kredytowych i chipowych 
 Możliwość zintegrowania zbliżeniowego systemu kart chipowych do biletów elektronicznych. 

 Aktualnie zrealizowano już m.in. system płatności girogo.
 Wygodne serwisowanie dzięki szybkiej wymianie komponentów automatu. 

 W ten sposób można wykonać serwisowanie w krótkim czasie również na przystanku.

Optymalne rozwiązanie
do sprzedaży samoobslugowej w pojazdach.

Zaprojektowanie biletomatu mobilnego jest sztuką – ze względu 
na wymóg możliwie niewielkiej wagi i możliwie kompaktowej 
budowy przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich met-
od płatności analogicznie jak w usługach stacjonarnych. W 
zakładzie krauth technology w imponujący sposób tę sztukę 
udało nam się opanować: wraz z modelem AK 0328 oferujemy 
biletomat mobilny, który przekonuje doskonałym wyposażeniem 
i z powodzeniem jest już w użyciu w wielu przedsiębiorstwach 
komunikacyjnych.  

System stanowi konsekwentne udoskonalenie znanych au-
tomatów mobilnych krauth technology. Jest on kolejnym 
przykładem imponującej kompetencji naszego przedsiębiorstwa 
w zakresie konstrukcji, rozwoju, oprogramowania i produkcji. To 
typowy produkt w jakości „Made in Germany”.

AK 0328 
Mobilny automat biletowy

Akceptacja różnych form płatności Prosta obsługa (wiele wersji językowych) Obieg banknotów z kasetą pośrednią

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://krauth-technology.de



Wyciąg z danych technicznych:
Wymiary:  S x W x G: 470 mm x 1070 mm x 350 mm
Wyświetlacz: 15” korowy wyświetlacz TFT (z wewnętrznym podświetleniem)
Tablica informacyjna:  Zabezpieczenie szybą wandaloodporną
Podświetlenie:  podświetlenie frontu automatu przy pomocy technologi diodowej High-Intensity
Pamięć:  dwa niezależne moduły pamięci dla bezpiecznego zapisu danych, 
 jak również zapis danych w przypadku zaniku zasilania
Drukarka:  Termograficzna, o wysokiej wydajności (własna konstrukcja!)
Obsługa papieru: rolka papieru o średnicy 200 mm (opcjonalnie 2 roki papieru o średnicy maksymalnej 
 150 mm każda)
Pobieranie monet:  zapadka zabezpieczająca (umiejscowienie / wysokość - uzależniona od rodzaju 
 zabudowy)
Czytnik monet: czytnik bazujący na elektromechanicznym uwiarygodnieniu
Magazyny wydawania reszty:  6 sztuk do obsługi 50 monet w każdym, elektroniczne kodowanie, 
 dowolne programowanie
Hoppery: maksymalnie 2 sztuki dla dowolnie wybranych rodzajów nominałów monet 
 np. ok 540 sztuk 2 PLN (opcja)
Obieg banknotów: zabezpieczona kaseta z ocjonalną kasą pośrednią
Czytniki kart (opcja):   dla kontaktowych oraz bezkontaktowych kart chipowych 
  konstrukcyjne przygotowanie dla czytników eBiletu
  hybrydowy czytnik kart (karty kontaktowe z paskiem magnetycznym)
  terminal kart płatniczych z PIN-Pad 
Kaseta końcowa:  pojemność ok. 3,5 litra z modułem pamięci (kodowana elektronicznie)
Szalka wydawania:  podświetlana, przeznaczona do wydawania reszty, biletów i potwierdzeń
System alarmowy:  głośna syrena w przypadku próby nieuprawnionego dostępu (minimum 110 dB)
Przyłącza:   magistrala IBIS (opcjonalnie magistrala CAN), Ethernet, USB
   przyłącze RS 232, RS 485
Zasilanie:  24 V DC (17..36 V) wg. norm VDV
Transfer danych:  alternatywnie: GMV / GPRS / EDGE, modem, W-LAN, USB-Stick, 
 sieciowy do autokomputera
Funkcje serwisowe:   funkcje serwisowe wykonywane są przy pomocy obsługi ekranu dotykowego
  przy zainstalowaniu odpowiednio skonfigurowanego wyposażenia jest możliwe
   używanie zdalnego dostępu przy pomocy systemu monitorującego firmy 
  krauth technology, jako rozwinięcia funkcji serwisowych

AK 0328 
Mobilny automat biletowy

krauth technology GmbH  |  Ohrsbergweg 1+2  |  D-69412 Eberbach/Baden, Germany

Tel. +49 2224 / 9198697  |  E-Mail: info@krauth-technology.de

Wyszczególnione powyżej dane techniczne, mogą ulec zmianom przez uprzedniego poinformowania. Opisy, zdjęcie i screenshots są przykładowe.

Firma krauth technology nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy i roszczenia wynikające z używania powyższego materiału.


