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Autonomiczna Kasa Płatnicza – urządzenie 

przeznaczone do bezobsługowego pobierania opłat 

parkingowych. 

Obudowa – wykonana ze stali nierdzewnej malowanej 
proszkowo, dzięki czemu konstrukcja jest wytrzymała  
i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. 

Front – wykonany z wysokiej jakości termo 
formowalnego ABS’u i Pleksi 

Kalkulacja taryf parkingowych – w tym przetwarzanie 
rabatów  

Opłata monetami – akceptacja PLN lub EUR, 
Do 16 nominałów, wydawanie reszty w tych samych 
nominałach z samo napełniającego się pojemnika 
(pojemność: do 700 monet). 

Opłata banknotami – akceptacja PLN lub EUR cztero-
kierunkowa akceptacja banknotu (wszystkie aktualne 
obowiązujące nominały), wysoki poziom wykrywania 
fałszywych banknotów. Akceptuje nominały definiowane 
programowo przez administratora parkingu. 

Dodatkowy pojemnik na bilon – przeznaczony na 
nadmiar bilonu. Opcjonalnie z zamkiem 
zabezpieczającym. 

Drukowanie paragonów – za pomocą drukarki 
termicznej. 

Laserowy czytnik biletów – zapewnia odczyt kodu 
kreskowego. 

Kolorowy monitor 10,4” – o bardzo dobrej 
widzialności z panelem dotykowym, wyświetlanie tekstu 
i informacji o opłatach w języku polskim, angielskim, 
niemieckim, czeskim i rosyjskim. 

 
Przemysłowy Single Board Computer (SBC) 64 bit –  
z systemem Windows 7 PRO z pasywnym chłodzeniem  
i aplikacji autopay. 

Komunikacja - za pomocą sieci Ethernet (TCP/IP). 

System termo-wentylacji – sterowanie 
układem mikroprocesorowym.  

Zabezpieczenie – wielopunktowym ryglem  
z zamkiem patentowym. 

Podświetlenie – napis „KASA”, instrukcja 
oraz przednie narożniki kasy na stałe, 
pojemnik na resztę i paragon oraz 
piktogramy w zależności od wykonywanych 
czynności. 

Zasilanie awaryjne UPS – dodatkowo 
zapewnia ciągłość pracy kasy do 20 min. 
zabezpiecza aplikacje i bazy danych. 
 
Kasa przystosowana do obsługi przez 
osoby niepełnosprawne w tym poruszające 
się na wózku inwalidzkim 
 
Terminal płatniczy - kasa  może zostać  
wyposażona w  moduł płatności kartami 
płatniczymi. Wymagana umowa z 
operatorem płatności

 

 
 
 
Parametry techniczne PARK CASA NOVA 

Napięcie zasilania 230 VAC 50/60 Hz 

Maksymalny pobór mocy z włączonym termo obiegiem (W) 600 

Zasilanie awaryjne Do 30’ 

Temperatura pracy -25°C ~ +50°C 

Stopień ochrony IP44 

Wymiary (wys. X szer. X gł. mm) 1655 x 604 x 488 

Waga ~ 140 kg 

Kolor obudowy RAL 7005 

Kolor frontu RAL 7021 

Materiał obudowy Stal nierdzewna 304 

Materiał pokrywy frontowej ABS 

Typ powłoki lakierniczej Lakier proszkowy 

  
*Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą nieznacznie różnić się od 
rzeczywistego wyglądu produktów. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości 
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Rzut z przodu                  Rzut z boku 

 

 

 

 

Przygotowanie do montażu: 

• Wymiary fundamentu: 

- wysokość:    600 mm2 

- długość:  2000 mm2 

- szerokość:  2000 mm2 

• Kable wychodzące z fundamentu muszą mieć  

co najmniej 2 m zapasu 

• Kabel komunikacyjny 1 x skrętka F/UTP 5E 4x2x0,5mm2 

ekranowany - żelowany ziemny 

• Kabel zasilający 3x1,5mm2 
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