TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
INŠTALÁCIA

 obsluha predná/zadná
 zabudovanie do steny (voliteľne)

TREZOR

 trieda UL-291

DISPLEJ

 15” LCD farebný TFT (XGA)
 dotykové ovládanie
 polarizačný filter

KLÁVESNICA

 numerická PIN klávesnica so 4 funkčnými tlačítkami
 PCI vyhovujúci 3-DES EPP, RSA voliteľne
 chránené umiestnenie klávesnice

ČÍTAČKA KARIET







TLAČIAREŇ

 termo tlačiareň potvrdeniek

VOLITEĽNÉ MODULY

 skener čiarových kódov
 bezdotyková čítačka kariet IC

NOVINKA

Režimy

 vklad, výdaj, recyklácia

Transakcie

 vklady/výbery jednorázové do 200ks bankoviek

RG8

Počet kaziet

 max.7 kaziet
 5 recyklačných + 2 viacúčelové

Kapacita kaziet

 cca 3100ks bankoviek / recyklačná kazeta
 ca 3350ks bankoviek / kazeta pre výdaj

Funkcia retract

 dostupná

Ďalšie

 spätná identifikácia klienta
 triedenie podľa kvality na vhodné a nevhodné pre ďalší obeh

SANKYO motorizovaná čítačka kariet ISO7810/7811, EMV level 1
zadržanie neodobratej karty
vracanie karty pri výpadku prúdu
zabezpečenie pred trappingom
anti-skimming, anti-fishing

SPRACOVANIE BANKOVIEK

OS

 Windows 7, upgrade Win 10

ROZMERY (šírka x hĺbka x výška)

 470 x 1010 x 1525 (prístup obsluhy zpredu)
 470 x 1080 x 1525 (prístup obsluhy zozadu)

HMOTNOSŤ

 400 kg (UL-291)

PROSTREDIE

 teplota +5°C do +40°C (s voliteľnou výbavou až do -40°C)
 vlhkosť 20% - 80%

tel.: 00421 33 7743 232
00421 905 475 676

Napätie

 AC 100 V -240 V, 50-60 Hz

e-mail: albacon@albacon.sk
www.albacon.sk

Spotreba energie

 pohotovostný režim: 150W
 max. príkon: 350W

Albacon s.r.o.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany

PRÍKON

VOLITEĽNÉ
KONFIGURÁCIE ATM

Recyklačný ATM s uzavretým
cyklom vkladov a výberov

Firma OKI má svetové prvenstvo v multifunkčných ATM s uzavretým cyklom hotovosti (v tzv. recyklačných). Prvý multifunkčný ATM
na svete bol OKI vyrobený už v roku 1982 a od tej doby sa OKI radí
medzi najväčších dodávateľov multifunkčných ATM s počtom inštalovaných kusov viac ako 190 tisíc.

Plnenie aj prostredníctvom
dotačnej vkladovej transakcie

Hotovostné aj bezhotovostné
platby

ATM s oddelenými
vkladmi a výbermi

Veľmi vysoký objem hotovosti, ktorý je v obehu na rozvíjajúcich
sa trhoch, vyvolal dopyt po zvýšenej efektivite finančných operácií. Hlavne vďaka dopytu automatizácie správy vkladov hotovosti,
sa objavujú bankomaty, ktoré recyklujú hotovosť, znižujú intervaly
dotácií a zvozov hotovosti a umožňujú efektívnu správu peňažných
prostriedkov.

NOVÁ GENERÁCIA OKI RG8
• Zrýchlenie transakcií o 50%

Nový ATM OKI RG8 dosahuje vyššiu mieru využitia a zníženie
celkových prevádzkových nákladov vďaka viacerým vylepšeniam, vrátane vyššej kapacity (o 12% väčšej ako u predchádzajúceho modelu), zrýchlenie spracovania o 50%, zníženie hmotnosti o 20% atď.

• Väčšia kapacita o 12%
• Presné triedenie bankoviek podľa kvality

nová technológia pre spoľahlivú kontrolu pravosti
a presné triedenie bankoviek

• Zníženie hmotnosti o 20%

zjednodušená manipulácia, menší inštalačný priestor,
menšie požiadavky na nosnosť podlahy

• Nové bezpečnostné technológie
• Úspora energie
• Systém čítania sériových čísiel bankoviek
navádzacie svetlo

v základnej výbave

navádzacie svetlo

vstup / výstup bankoviek

tlač potvrdeniek

bezkontaktná čítačka kariet

klávesnica/PIN pad
čítačka čipových kariet s MG pruhom

•
•
•
•
•

o 12% vyššia kapacita
kaziet
recyklačná kazeta
3 100 kusov bankoviek
výdajová kazeta
3 350 kusov bankoviek
o 50% zvýšenie rýchlosti spracovania
priestor na odloženie smartphonu
pri použití elektronickej platby

•
•
•
•
•
•
•

20% zníženie hmotnosti
zjednodušenie dopravy
a inštalácie zariadenia
o 30% zmenšenie plochy
potrebnej pre údržbu
nižšie nároky na nosnosť podlahy
umožnenie inštalácie bankomatu
aj v priestoroch, kde nebolo možné
nainštalovať predchádzajúci model
470 x 1010 x 1525 mm (obsluha zpredu)
470 x 1080 x 1525 mm (obsluha zozadu)

•
•
•
•

najnovšie opatrenia
proti bezpečnostným
hrozbám
opatrenia proti fyzickému
poškodeniu
chránené umiestnenie klávesnice
veľký bočný kryt pre väčšie súkromie

•
•
•
•

úspora energie
ekologické funkcie
spotrebuje o 20% menej
energie než predchádzajúci
model
nižšia hmotnosť pomáhá znížiť náklady
na dopravu

