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Automat do kodów GSAdK-1

Automat do kodów GSAdK-1 to urządzenie umożliwiające klientowi zakup różnego
rodzaju unikalnych kodów – doładowań do telefonu, czasowych kodów dostępu, bonów
towarowych, czy kodów do produkcji cyfrowych, które mogą być przechowywane
lokalnie na karcie pamięci lub pobieranie zdalnie z zewnętrznego serwera.
Klient wybiera rodzaj kodu i dokonuje płatności przy pomocy banknotów i monet. Po
odnotowaniu opłaty urządzenie wydaje kupującemu wybrany kod. Na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym są wyświetlane poszczególne etapy operacji.
Automat do kodów posiada wysoką niezawodność i bezpieczeństwo. Dostęp do wnętrza
maszyny jest regulowany zarówno mechanicznie, jak i elektronicznie. Uniwersalność
urządzenia, wraz z prostotą obsługi i serwisowania oraz niskim kosztem eksploatacji
sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie,

Podstawowe funkcje urządzenia


Sprzedaż unikalnych kodów



Możliwość przyjmowanie płatności
banknotami oraz bilonem



Wydruk potwierdzenia transakcji wraz z
zakupionym kodem



Dostęp do wnętrza zabezpieczony zarówno
mechanicznie, jak i elektronicznie



Przechowywanie wpłaconych pieniędzy w
specjalnych kasetkach



Możliwość dostosowania funkcji
urządzenia do potrzeb klienta
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Parametry techniczne

Parametry techniczne
Wymiary urządzenia

670 x 460 x 420 mm (WxSxG)

Waga

≈ 50 kg

Zasilanie

24V (napięcie bezpieczne)

Zakres temperatury otoczenia

5°C ÷ 40°C

Zakres wilgotności otoczenia

20% ÷ 80%

Zasilanie awaryjne

do 12h nieprzerwanej pracy

Magazyn kodów

Karta SD

Rejestr zdarzeń

TAK

Obsługa bilonu

TAK

Obsługa banknotów

TAK

Dostępne waluty

PLN, EUR

Pojemność kasety na monety

do 600 szt.

Pojemność kasety na banknoty

do 600 szt.

Możliwość instalacji na słupku

TAK

Możliwość instalacji na ścianie

TAK

Kolor obudowy

zgodny z paletą RAL
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Funkcje urządzenia
Prostota obsługi
Automat do kodów cechuje się prostym i intuicyjnym
interfejsem. Pozwala to na szybkie wykonanie operacji zakupu
wybranego przez klienta kodu.
\

Akceptacja banknotów i monet
Urządzenie może przyjmować zarówno banknoty, jak i monety.
Dzięki temu możliwa jest wygodna sprzedaż wielu rodzajów
kodów posiadających duże rozbieżności cenowe.

Wydruk kodów
Po dokonaniu opłaty za wybrany produkt klient otrzymuje
wydruk zawierający zakupiony kod. Istnieje możliwość dodania
na wydruku dodatkowych informacji takich jak na przykład
sposób wykorzystania kodu.
Dwupłaszczowa obudowa
Dwupłaszczowa obudowa znacząco wpływa na stabilność i
wytrzymałość urządzenia oraz zwiększa bezpieczeństwo
przetrzymywanych wewnątrz wartości.

Dogodna metoda instalacji
Automat może zostać albo przytwierdzony do ściany, albo
zamontowany w pozycji stojącej na specjalnym słupku.

Obudowa w kolorze z palety RAL
Obudowy automatów są malowane proszkowo z
wykorzystaniem palety RAL. Klient może wybrać najbardziej
pasujący mu kolor z listy kilkuset pozycji.
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Produkcja / Serwis

ul. Mickiewicza 5A

ul. Słoneczna 54N

05-500 Piaseczno

05-500 Piaseczno – Stara Iwiczna

(22) 750 69 20

(22) 750 69 20

sales@globesolutions.pl

sales@globesolutions.pl

