
A termékkiadó automata ergonomikus kialakítású, könnyen kezelhető 
eszköz, amely a használótól nem igényel speciális képesítést. A beren-
dezés beltéri üzemeltetésre tervezett, IP44 védettségű, fizikai behatások 
ellen védelmet nyújtó (IK05) burkolattal lett ellátva. Hegesztett acél váz-
szerkezetének, burkolatlemezeinek, valamint biztonsági Vivak ajtófelü-
leteinek köszönhetően nagymértékben képes ellenállni a külső fizikai 
behatásokkal szemben.

Az automata a felszerelt kártyaolvasója segítségével (a kártyaolvasó a 
megrendelő által meghatározott azonosító kártyával kompatibilis kiala-
kítású) azonosítani képes a felhasználókat. A különböző felhasználók-
hoz egyedi hozzáférési jogosultságokat és felvételi limiteket lehet hoz-
zárendelni. A berendezés strukturált felületű porfestett bevonattal van 
ellátva. A szín a megrendelő igényei szerint konfigurálható. A tágas töltő 
ajtó lehetővé teszi a termékek kényelmes és gyors feltöltését. Rejtett 
elektromechanikus zárszerkezete szinte lehetetlenné teszi az illetékte-
len ajtónyitást. Az automata hátsó oldalán található az egyedi bizton-
sági zárral ellátott szervizajtó, amely gyors és hatékony szervizelést és 
karbantartását tesz lehetővé a technikusok számára.

A megrendelő által meghatározott termékek szerint kerül kialakításra a 
tálcák konfigurációja. Az automatában alap esetben 6 darab kopásálló 
festékkel ellátott perforált, kihúzható tálca található, mely igény esetén 
7 darab tálcára bővíthető. A termékeket a perforációba helyezhet elvá-
lasztó lemezek segítségével lehet elszeparálni egymástól. A termékki-
adást a tálca hátsó részén lévő, rögzítő fésűbe csúsztatható, 24V-os hajtóműves villanymotorok végzik, a termékhez 
konfigurált kiadóspirálok segítségével. A tálcák elején címkesínek vannak elhelyezve. A belső világításról nagy fénye-
rejű, energiatakarékos, hideg fényű LED panel gondoskodik.

A kezelő a gép jobb oldalán található 10.1”-os, színes érintőképernyőn keresztül tudja elvégezni a kivételhez szüksé-
ges műveleteket. Az automata opcionálisan rendelhető vízszintes zsilipelő ajtóval is. Ebben az esetben a kiadó ajtó 
csak azt követően válik nyithatóvá, hogy a zsilipajtó teljesen lezárja a kiadó zsebet a tálcák terétől, ezáltal védve az 
automata tartalmát az esetleges lopási kísérletektől. 

A berendezés telepítéséhez csak 230V-os hálózati csatlakozás és LAN hálózat biztosítása szükséges. A letelepítés után 
a berendezés 0-24 órás rendelkezésre állással üzemeltethető. Az eszközkezelés biztonságát fokozza, hogy az automata 
szünetmentes tápegységet is tartalmaz.
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Méretek (szélesség, mélység, magasság) 1150 x 1800 x 1000 mm
Feszültség 230V/ 50 Hz
Áramfelvétel 6 A
Vezérlő áram 12 / 24 VDC
Üres tömeg 300 kg
Belső tároló tálcák  max. 7 db
Tálca mérete 742 × 595 mm
1 tálcán elhelyezhető motorok száma max. 10 db szimpla motor vagy

max. 5 db dupla motor
Tálcánkénti terhelhetőség 60 kg
Összterhelhetőség 420 kg
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 ĵ Helyet és időt spórol a rendszer alkalmazásával
 ĵ Csökkenő adminisztrációs terhek
 ĵ Hatékonyságot növel, és ezáltal bérköltséget csökkent
 ĵ Lecsökkenti az adminisztráció hiányából adódó veszteségeket
 ĵ Akár hálózaton keresztül is elérhető naprakész nyilvántartással
 ĵ Alkalmazhatóság növelése a területhez igazított szoftverrel es felhasználói kezelőfelülettel
 ĵ Karbantartása gazdaságos, a felhasznált alkatrészek könnyen hozzáférhetők
 ĵ 24 órás rendelkezésre állás
 ĵ Beépített szünetmentes tápegység
 ĵ Tároló polcok belső kialakítása variálható
 ĵ Csendes működésű
 ĵ Környezettudatos kialakítás

IRÁNYÍTÓ RENDSZER ÉS FELHASZNÁLÓI FELÜLET

 ĵ Érintőképernyős, színes grafikus kijelző
 ĵ Felhasználóbarát felület
 ĵ Egyedi magyar fejlesztésű vezérlőszoftver
 ĵ Raktárnyilvántartás külön számítógépen
 ĵ Naplózható ki- és betárolás, naprakész leltár
 ĵ Hálózati hozzáférés
 ĵ Kártyás azonosító rendszer
 ĵ Akár többnyelvű felhasználói felület

VEVŐI TÁMOGATÁS

 ĵ Teljes kulcsrakész átadás
 ĵ 24 órás szerviz
 ĵ Oktatások (felhasználói/karbantartási)
 ĵ Áttelepítések
 ĵ Karbantartás
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