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STAŁY DOSTĘP DO PRODUKTÓW
Automaty pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zapewniając
dostęp do produktów niezależnie od godzin pracy magazynu.

PERSONALIZACJA LIMITÓW POBRAŃ
Dzięki możliwości przypisania każdemu pracownikowi dedykowanych
limitów dla produktu, system daje możliwość pełnej kontroli wydań
w zależności od stanowiska pracy.

PEŁNA EWIDENCJA DYSTRYBUCJI
Dzięki połączeniu automatu z serwerem danych, administrator systemu
w czasie rzeczywistym ma dostęp do danych dystrybucji produktów oraz
stanów bieżących w maszynach. Panel administracyjny umożliwia przegląd
oraz generowanie szeregu raportów zawierających dane filtrowane ze
względu na pracownika czy wydziały w firmie. System oferuje również
eksportowanie tych danych do arkusza kalkulacyjnego lub wprost do plików
kompatybilnych z programami księgowymi.

REGULOWANE PÓŁKI

WSPÓŁPRACA Z WIELOMA TYPAMI KART

SYSTEM SKANOWANIA PRODUKTÓW

WIELE INTERFEJSÓW SIECIOWYCH

Przedziały produktu występują w czterech rozmiarach zapewniając
pojemność maszyny na poziomie od 135 do 540 produktów. Ich wymiary,
w krótkim czasie można swobodnie rekonfigurować w trakcie ekspolatacji
urządzenia.

Interfejs identyfikujący użytkownika wyposażony jest w czytnik obsługujący
wszystkie standardowe karty zbliżeniowe dostępne na rynku. Istnieje
również możliwość integracji z rozwiązaniami niestandardowymi.

Automat opcjonalnie może być wyposażony w innowacyjny system
skanowania bębna w celu wykrycia pojawienia się produktów
po załadunku. Rozwiązanie to skraca do minimum czas ładowania.

W zależności od infrastruktury sieciowej obiektu, w którym ma pracować
urządzenie, możemy je podłączyć do serwera danych za pomocą:
- interfejsu Ethernet
- Wi-Fi
- modemu GSM
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DYSTRYBUTOR D540
Dzięki unikalnym rozwiązaniom technologicznym2 wykorzystanie
urządzenia automatycznej dystrybucji D540 rozwiązuje wiele
problemów podczas dostarczania pracownikom produktów takich jak:
rękawice2 okulary ochronne2 zatyczki2 półmaski oraz wiele innych(

Pełna kontrola nad dystrybucją środków ochrony osobistej powoduje
spadek zużycia tych artykułów nawet powyżej poziomu NC1(

Oferowane przez nas rozwiązanie jest w całości opracowane
i dostarczane przez naszą firmę( Dzięki temu oferujemy możliwość
integracji naszego systemu z dowolnymi systemami( Wszystkie dane
mogą być przekazywane do aplikacji już pracującej u naszego
klienta( Oczywiście zapewniamy pełne wsparcie podczas integracji2
wdrażania2 jak i pracy systemu(

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (mm)
Wysokość
Szerokość
Głębokość

)9)N
8CN
A9C

Pojemność (półki jednego typu)
)/C x )8C mm
)/C x 9C lub ACx)8C mm

)-N
ZAC

Wymiary półki (mm)
Wysokość
Szerokość

)8C lub 9C
)/C lub AC

Inne
Temperatura pracy 7°C4
Waga 7kg4
Zasilanie 7Watt4 czuwanie T )N ° dystrybucja T )NC
Napięcie 7V4 Z-C ° )A

N T /C
ZCC

AC x 9C mm N/C

D540


