
Související produkty
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KIOSKY
Výdejna lístků, samoobslužná výdejna QVL043

QVL192QDH QDP QVPTITVD



Jedná se o zařízení určené pro jednodušší varianty vyvolávacích 
systémů. Výdejna je celokovová a do značné míry odolná proti 
hrubšímu zacházení. Hodí se prakticky všude tam, kde je potře-
ba, aby si klient vyzvedl lístek s pořadovým číslem.

Po příchodu do haly, čekárny atd., si klient zvolí službu stisknutím 
konkrétního tlačítka. Po výběru služby je lístek okamžitě vytištěn 
a odříznut.Na lístku je uvedeno jeho pořadové číslo, druh služby, 
kterou si klient vybral, čas příchodu a případně další texty, které 
definuje provozovatel systému.

Výdejna je vybavena termotiskárnou. Zařízení má přímé připo-
jenín do LAN sítě, součástí je také zdroj pro napájení. Je možno 
ji postavit na stůl nebo poličku. Samotná výdejna nemá přípravu 
pro upevnění na zeď. Základní barva je bílá.

Technické parametry

Barva: bílá (změna barvy je možná na přání dle vzorníku RAL)

Celkový rozměr: š 150 x v 150 x h 300 mm

Krytí IP: 30 (vnitřní, nechráněné proti dešti)

Napájecí napětí: ~230V AC

Příkon: 75 W

Rozhraní: TCP IP (zabudovaný switch)

Pracovní rozsah teplot: 0 °C až +40°C

Tiskárna: termo tiskárna lístků 180mm/s s hlášením docházejícího, i konce papíru

Doporučené a volitelné příslušenství
Název kat. ozn.

Displej halový QDH

Displej přepážkový QDP

Virtuální halový displej ITVD

Název kat. ozn.

Virtuální přepážkový terminál QVPT

Ovládací software QWIN

Možnost nastavení logiky max. 4 služeb (voleb) výdejny pomocí SW QWIN a provázání tak s obslužnými 
přepážkami, displeji a dalšími periferiemi
Popis služeb se dá jednoduše měnit, upravovat (vložením papíru s textem pod masku k tlačítkům)
Z indikace LED diody vedle tlačítka je okamžitě zřejmé, zda je služba poskytována či nikoliv
Názvy služeb je možné doplnit dalšími informacemi (jména referentek, apod.)
Termotiskárna lístků (180mm/s) zajišťuje  oříznutí lístku pro plynulé odebrání
Výdejna QVL043 neobsahuje PIN kód a není možno využít on-line objednávání

Charakteristika
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Výdejna lístků, samoobslužná výdejna QVL043


