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AUTOMAT VENDINGOWY F48COLLING
link do produktu: https://www.hurtownia24h.eu/sklep/8313-automat-vendingowy-f48colling.html

Cena: 15 498,00 zł brutto

Nr referencyjny:  F48COOLING

Stan:  Nowy

Ilość: 0 szt.

Informacje

Automat wydający, sprzedażowy Maxi Buffet, który idealnie nadaje się do zastosowania w
miejscach skupisk ludzi, takich jak: hotele, fabryki, szpitale, restauracje, placówki zdrowia, kina,
teatry, audytoria, dworce autobusowe, stacje benzynowe, centra handlowe.

Opis produktu

Automat  sprzedażowy  Maxi  Buffet,  który  idealnie  nadaje  się  do  zastosowania  w  miejscach  skupisk  ludzi,  takich  jak:  hotele,  fabryki,  szpitale,  restauracje,
placówki zdrowia, kina, teatry, audytoria, dworce autobusowe, stacje benzynowe, centra handlowe. Oferuje unikalne rozwiązanie, ze swoją różnorodnością i
łatwością użytkowania. Maxi Buffet, który może sprzedawać zarówno przekąski, jak i zimne napoje.

Cechy:
- niezawodna praca z czujnikiem produktu
- wykrycie produktu, który nie został upuszczony
- zatrzymanie sprzedaży produktu z możliwością kontynuacji lub zwrotu
- zapobieganie wandalizmowi
- automatyczne wykrywanie problemów i zaawansowany system ostrzegania o błędach z wbudowany sprzęt testowy
- komunikaty ostrzegawcze na wyświetlaczu LCD dotyczące nierozwiązanych problemów
- funkcja daty/godziny i ustalania cen z uwzględnieniem czasu (Happy Hour)
- niskie zużycie dzięki programowalnemu czasowemu trybowi ekonomicznemu (oszczędzanie energii)
- długotrwałe użytkowanie dzięki elektronicznemu sterowaniu termostatem i energooszczędnej funkcji chłodzenia
- łatwa funkcja programowania ceny produktu
- jest kompatybilny ze wszystkimi walutami
- zaawansowany system samokontroli silnika
- doskonała wydajność chłodzenia (4 - 8°C) nawet w letnie dni, dzięki modułowi High Power Cooling Module
- pracuje cicho, bez wibracji
- różne obszary chłodzenia
- wyświetlanie temperatury na ekranie LCD
- zakład produkcyjny OEM do zakupów hurtowych
- funkcją Dual Therm: górne półki +14 ~ 18°, dolne półki 4-8°
- komputer o dużej pojemności do przechowywania danych i pamięci Flash ustawień, statystyk i zapisów LOG, błędy - funkcja przechowywania dziennika
- wysokowydajna obsługa protokołu MDB / EXECUTIVE sterowana mikroprocesorem
- 2 różne wejścia komunikacji jednoliniowej (1 przewód - dla czujnika jedno-liniowego)
- zaawansowane interfejsy sprzętowe z protokołem MDB
- 2 porty RS485 (czujnik produktu na podczerwień i inne aplikacje)
- zewnętrzna pamięć EEPROM o dużej pojemności (możliwość rozszerzenia przez gniazdo zewnętrzne)
- aktualizacja oprogramowania za pomocą Bootloadera (za pomocą przenośnego terminala lub komputera)
- GSM/GPRS zdalny dostęp do komputera i sterowanie przez Internet (telemetria) – opcjonalnie
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- możliwość podłączenia do komputera za pomocą kabla i pracy jako Master-Slave z interfejsem RS 232 – opcjonalnie
- bezpieczeństwo – 2-stopniowy czujnik otwarcia drzwi / czujnik uderzenia
- uniemożliwienie dostępu do wnętrza automatu za pomocą systemu mechanicznego
- wyjątkowa trwałość i zamykana kasetka na gotówkę o solidnej konstrukcji i niezawodnym mechanizmie blokującym
- dostęp do menu za pomocą 4-cyfrowego kodu bezpieczeństwa (2 różne kody, administrator/operator właściciela urządzenia)
- z alarmem dźwiękowym 120 dB w przypadku nieautoryzowanego otwarcia pokrywy
- słony skrzydła z listwami antywandalowymi (prawe/lewe)
- nieautoryzowany długo otwarty automat – alarm drzwiowy

Normy:
ISO 9001:2015 QMS
CE

Budowa:
- standardowe 6 półek, 54 różne możliwości prezentacji produktów
- podświetlenie LED zasilania, dwuwarstwowe, hartowane szkło wyświetlacza gazowego Argen Low-E
- wygoda graficznego wyświetlacza LCD z regulowanym podświetleniem i łatwym interfejsem użytkownika
- łatwe umieszczanie produktów dzięki dwu-pozycyjnym półkom i dodatkowej półce magazynowej u góry (część/instrukcja produktu/produkty)
- prosta prezentacja cen, dzięki uchwytowi na etykiety z PVC przed półkami produktowymi
- zastosowanie materiału odpornego na rdzę
- solidna stalowa kabina i wzmocniony system izolacji poliuretanowej
- płaska powierzchnia, szerokie boczne powierzchnie reklamowe
- RAL 7016 antracyt / RAL 9007 szary (różne opcje kolorów RAL są dostępne przy zamówieniach ilościowych)
- ergonomiczna konstrukcja drzwi urządzenia (z uchwytem)
- klawiatura dotykowa
- prosty angielski interfejs użytkownika i menu sterowania
- łatwa relokacja dzięki cateringowym kołom vendingowym.
- chłodzenie: Dynamiczne 4-8°C

System płatności:
- obsługa protokołu MDB
- mechanizm monety zwrotnej/bezzwrotnej
- mechanizm pieniądza papierowego
- praca z kartą kredytową i kartą inteligentną

Wymiary: 79 x 96 x 180 cm
Waga: 270 kg
Specyfikacje elektryczne:
- 230 V – 50 Hz
- 50 W – czuwanie
- 450 W – chłodzenie włączone


