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STÁLÁ DOSTUPNOST PRODUKTŮ
Automaty jsou k dispozici 24 hodin denně0 7 dní v týdnu0 což poskytuje
dostupnost produktů bez ohledu na provoz skladuR

PERSONALIZACE LIMITU ODBĚRŮ
Díky možnosti přidělení každému zaměstnanci věnovaných limitů
na produkt umožňuje systém kompletní kontrolu vydávání v závislosti
na pracovní poziciR

KOMPLETNÍ EVIDENCE DISTRIBUCE
Automat je připojen k databázovému serveru0 proto správce serveru má
v reálném čase přístup k distribučním údajům produktů a k současným
stavům zařízeníR Řídící panel umožňuje zobrazení a vytváření řady zpráv
obsahujících údaje0 které lze filtrovat na základě vybraných kritérií:
zaměstnanec nebo oddělení společnostiR Systém také nabízí exportování
údajů do tabulkového procesoru nebo přímo do souborů kompatibilních
s účetními programyR

NASTAVITELNÉ POLICE

SPOLUPRÁCE S MNOHA TYPY KARET

SKENOVACÍ SYSTÉM PRODUKTŮ

MNOHO SÍŤOVÝCH ROZHRANÍ

Zařízení je ve čtyřech rozměrech0 což poskytuje kapacitu od T35 do 54K
produktůR Jejich rozměry lze rychle a lehce rekonfigurovat během provozu
zařízeníR

Rozhraní identifikující uživatele je vybaveno čtečkou0 která podporuje
všechny standardní bezkontaktní karty dostupné na trhuR K dispozici je také
možnost integrace s nestandardním řešenímR

Automat může být vybaven inovačním systémem0 který skenuje buben
za účelem vykrytí výrobků po naloženíR Toto řešení minimalizuje dobu
nakládáníR

S ohledem na síťovou infrastrukturu objektu0 ve kterém má zařízení
pracovat0 můžeme ho připojit k datovému serveru prostřednictvím:
- rozhraní Ethernet
- Wi-Fi
- GSM modemu
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DISTRIBUTOR D540
Použití automatického distribučního zařízení D(28 řešíŠ díky
jedinečnému technologickému řešeníŠ mnoho problému během
doručování zaměstnancům výrobkůŠ jako jsou/ rukaviceŠ ochranné
brýleŠ špuntyŠ respirátory s poloviční maskou a mnoho jiných1

Celková kontrola distribuce ochranných osobních prostředků snižuje
spotřebu tohoto zboží o více než (8C1

Nabízené řešení je plně vyvinuto a dodáváno naší firmou1 Díky tomu
nabízíme možnost integrovat náš systém s jakýmkoliv jiným1 Všechny
údaje mohou být předávány do aplikací již pracujících u našeho
klienta1 Samozřejmě poskytujeme plnou podporu jak během
integraceŠ realizaceŠ tak i práce systému1

TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměr ymmJ
Výška
Šířka
Hloubka

7–7(
W8(
)–8

Kapacita ypolice jednoho druhuJ
728 x 7W8 mm
728 x –8 lub )8x7W8 mm

73(
x)8

Rozměry police ymmJ
Výška
Šířka

7W8 lub –8
728 lub )8

Jiné
Provozní teplota f°CV
Váha fkgV
Napájení fWattV pohotovostní režim – 7( 9 distribuce H 7(8
Napětí fVV x38 9 7A

( H 28
x88

)8 x –8 mm (28

D540


