
NOWY DESIGN DLA  
WIELOFUNKCYJNEGO AUTOMATU

ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O OCZEKIWANIACH 
MIAST I UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH.

SYSTEM ODBIORU GOTÓWKI O WYSOKICH  
STANDARDACH BEZPIECZEŃSTWA DOPASOWANY  
DO INDYWIDUALNYCH OCZEKIWAŃ.

NAJLEPSZE TECHNOLGIE ZAPEWNIAJĄCE          
WYDAJNOŚĆ KOMUNIKACYJNĄ I AUTONOMIĘ  
ENERGETYCZNĄ.

  Kompaktowa budowa przystosowana do obsługi przez  
osoby o ograniczonej mobilności.

  Konstrukcja obudowy i systemu przechowywania  
gotówki dostosowana do potrzeb miejskich.

  Wielokierunkowy panel słoneczny i antena 4G  
optymalizują wydajność funkcjonalną automatu.
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ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O OCZEKIWANIACH MIAST  
I KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

  Szeroki wybór kolorów umożliwia wkomponowanie się  
w każdą przestrzeń miejską:

 

     

  Zwiększona widoczność dzięki kolorowej podstawie 
modułu panelu solarnego 
  Zgodność z międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi 
dostępności informacji dla osób o ograniczonej mobilności 
już w wersji standardowej. Opcjonalnie cokoły adaptacyjne 
do zwiększania wysokości urządzenia.

SYSTEM PRZECHOWYWANIA GOTÓWKI DOPASOWANY DLA 
KAŻDEGO TYPU ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO

  3 poziomy ochrony gotówki (Poziomy P0, P2, P3/S2) zgodne  
z Normą Europejską prEN 12414:2019
  2 sposoby kolekcji monet: Rapide (wymienny sejf) oraz 
Transfer (stały sejf i zewnętrzny pojemnik kolekcyjny)

ULEPSZONE ZABEZPIECZENIE OBUDOWY
  Dłuższy cykl życia obudowy parkomatu osiągany poprzez: 
• standardową ochronę wierzchnią z poliamidu  
zapewniająca  większą wytrzymałość  
• nową powłokę dla wyższej odporności przeciwko promie- 
niowaniu U.V.  
• podstawę wykonaną ze stali nierdzewnej pozwalającą  
wyeliminować zadrapania farby na obudowie podczas  
instalacji i zapobiec korozji
  Modułowa budowa oddzielająca część techniczną od  
kasowej, z indywidulanymi zamkami dla każdej z części

NOWE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I KOMUNIKACJĄ
  Lepszy pobór energii i zminimalizowane użycie baterii 
dzięki 4-kierunkowemu panelowi słonecznemu  
o mocy 30W
  Zoptymalizowana wydajność sieci dzięki obrotowej 360° 
antenie 4G połączonej z wbudowanym narzędziem do  
dostrajania ustawienia dla lepszego odbioru i transmisji  
danych

Autonomia:  
Wybór modułów solarnych od 16W do 30W, dostosowanych 
do wybranej konfiguracji

Przyjazny Interfejs użytkownika:  
Szeroki, 7 calowy kolorowy ekran wyświetlający animowane 
piktogramy, tekst i mapy oraz dynamiczne menu pozwa-
lające powadzić użytkownika w czasie rzeczywistym
Klawiatura funkcyjna, numeryczna lub alfanumeryczna  
w tym (QWERTY) umożliwiająca szybkie i łatwe  
wprowadzenie numerycznych lub/i alfanumerycznych  
danych koniecznych do skorzystania z licznych 
funkconalności proponowanych przez system 
 Możliwość płatności kartami bankowymi, BLIK i bilonem: 
Opatentowany przez Flowbird selektor monet 
akceptujący aż do 14 różnych monet i/lub tokenów. 
• Modułowy zestaw do płatności kartami:
• Czytnik kart stykowych M1000 dla płatności kartami  
stykowymi
• Czytnik kart bezstykowych A1000, dla płatności  
zbliżeniowych
• Czytnik bezstykowy certyfikowany PCI PTS V4.X.
ArchiPEL: scentralizowana platforma płatności  
bankowych zgodna z PCI-DSS
Poziomy bezpieczeństwa części kasowej:

Rapide (MCB) Transfer

Poziom P0

Zamki / Mechaniczne

Grubość ścian skarbca 3mm 6mm

Poziom P2

Zamki Mechaniczne /

Grubość ścian skarbca 6mm /

Poziom P3/S2

Zamki Mechaniczne lub Elektroniczne Mechaniczne

Grubość wzmocnionego 
skarbca 6mm 6mm

Sterling Grey Titanium Grey Moss Green Magic Blue Jet Black Anthracite
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