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KIOSKY
Výdejna lístků, samoobslužná výdejna - QVL082

QDH QDP QPT4 QZpatch24QWIN



Po příchodu do haly si klient zvolí službu „stisknutím“ konkrétního tlačít-
ka. Výdejna je celokovová s plastovým horním krytem a do značné míry 
odolná proti hrubšímu zacházení. Hodí se prakticky všude, kde je potřeba, 
aby si klient vyzvedl lístek s pořadovým číslem. Základní barva je bílá, ale 
tu lze případně přizpůsobit přání zákazníka. Po výběru služby je okamžitě 
vytištěn a odříznut lístek, který si klient odebere.

Na lístku je uvedeno jeho pořadové číslo, druh služby, kterou si vybral, čas pří-
chodu a případné další texty, které definuje provozovatel systému. QVL082 ob-
sahuje termotiskárnu s připojením přímo do LAN sítě, interní zdroj pro napájení 
systému. Je možno doplnit o stojan QVL_ST nebo poličku pro upevnění na zeď.

Technické parametry

Barva Bílá(změna na přání), čelní strana PLEXI (černo – oranž)

Celkový rozměr: š 450 x v 550 x h 305 mm, podstava dle přání

Krytí IP: 30 (vnitřní, nechráněné proti dešti)

Napájecí napětí: 230 V

Spotřeba: 75 W

Rozhraní: 1x TCP IP (zabudovaný switch)

Pracovní rozsah teplot: 0°C až +40°C

Tiskárna rychlá termo tiskárna 180 mm/s s hlášením docházejícího a konce papíru

Doporučené a volitelné příslušenství
Název kat. ozn.

Displej halový QDH

Displej přepážkový QDP

Zdroj systému 

Název kat. ozn.

Přepážkový terminál QPTV/QPT4

Modul rezervací QWEB

Ovládací software QWIN

Služby se dají jednoduše měnit, upravovat (vložením papíru pod masku k tlačítkům) 
Zdali je služba poskytována či nikoliv je okamžitě zřejmé z indikace LED diody vedle tlačítka
Jména služeb je možné doplnit dalšími informacemi (jména referentek, atd.)
Ultra rychlá tiskárna lístků (180mm/s), klient okamžitě obdrží již oříznutý lístek, netahá tak za něj a odpa-
dají dílčí mechanické problémy s tiskárnou
Jednoduchá možnost rozšíření o modul QWEBu
Rezervace pořadí klientů po internetu
Objednaní klienti zadávají PIN kód na NUM klávesnici a posléze se jim vytiskne lístek na danou službu a 
objednaný čas

Charakteristika
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KIOSKY
Výdejna lístků, samoobslužná výdejna - QVL082


