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Controle en betaalautomaat
voor solariums

Koninklijk Besluit
van 20.06.2002
@ maximum duur
aangepast aan ieder
huidtype en model
zonnebank
@ controle van de
wachttijd tussen
alle beurten
@ alarm functie
en verder …
@ k a a r t m e t
betaalfunctie,
herlaadbaar door
uw klant
@ kaart door de
uitbater
te
programmeren
vanaf
de
betaalcentrale
@ m o g e l i j k e
vergrendeling van
de cabines, te
openen met de
betaalkaart
@ v o l s t r e k t e
veiligheid
…
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Veiligheid
De betaalcentrale SafePay beschermt uw inkomsten.
Een geblindeerde kast met een deur van 12 mm dikte en
met een voorpaneel in roestvrijstaal, onzichtbare
scharnieren, een zeven-punts veiligheidsslot en toetsen
in roestvrijstaal beschermen uw inkomsten tegen
inbreuken en vandalisme en hebben een sterk
afremmend effect.
Geen enkel extern accesoire kan beschadigd worden.
De centrale kan in waakstand gezet worden tijdens de
sluitingsuren om het gebruik van de banken onmogelijk
te maken.
De deuren van de cabines kunnen uitgerust worden
met een slot dat gecontroleerd wordt door de centrale:
zonder kaart kunnen de deuren langs buiten niet
geopend worden.
De centrale kan een alarmsysteem besturen.
Confort
Het inzamelen van de ontvangsten gaat snel. De tellers
controleren de
banken, de muntapparaten, de
biljettenlezer en de hoppers. De ontvangsten worden
geteld per soort. De betalingen met chipkaart worden
eveneens geteld. De toegang tot de tellers en de
programmatie is beschermd door een geheime code.
Een breed scherm met 80 karakters informeert de
klant: prijs van de banken, tegoed, nodige toeslag,
buiten dienst van een bank, beschikbaarheid en
resterende tijd, … Een 'help' menu is makkelijk
toegankelijk en meertalig.
Flexibiliteit
Met de betaalautomaat SafePay kan u heel eenvoudig
2 verschillende prijzen voor elke bank afzonderlijk
programmeren in functie van de weekdagen en uren.
De duur van de pauze voor het in werking stellen van
een bank, is programmeerbaar. De ventilatie (afkoeling)
wordt in werking gesteld voor de lampen aangaan en
blijft na uitdoven van de lampen actief gedurende een
bepaalde duur, welke programmeerbaar is per bank.
De duur van de verlichting per prijseenheid is voor
iedere bank afzonderlijk programeerbaar en optelbaar.
9 verschillende muntstukken, jetons of biljetten
kunnen gebruikt worden. De "hoppers" laten toe om
wisselgeld te geven.
De centrale heeft alle functies van een wisselmachine.
Het wisselgeld kan beperkt worden tot een bepaald
bedrag
of
slechts
toegekend
worden
na
voorafgaandelijke betaling voor een bank. Wisselen is
niet mogelijk voor betalingen, uitgevoerd met een kaart.
Controle
De centrale controleert de goede werking van de
zonnebanken en geeft defecten aan.
Een bedieningsmenu met speciale toegangscode laat
toe om de foutcodes te controleren en de banken te
testen. Het menu geeft aan wanneer de volgende
preventieve onderhoudsbeurt moet gebeuren (vervangen
lampen,…) en laat toe een bank buiten dienst te stellen.

Via de automaat controleert u de verlichting van uw
zonnecenter, de automatische sluiting van de inkomdeur,
de sluitingsuren van uw centrum, …
De centrale kan eveneens de betaling beheren van uw
drankautomaat, snackautomaat, produktenautomaat,
brillenverdeler, …
Chipkaart
De chipkaart bevat de nodige gegevens van de klant:
klantnummer, huidtype, data van de laatste bezoeken en,
eventueel, het krediet van de "elektronische
portefeuille".
De kaart kan gemakkelijk geprogrameerd worden in de
centrale, zonder gebruik van enige ander apparaat.
SafePay is conform de eisen van het K.B. van
20/06/2002.
Betrouwbaarheid
Alle electronische onderdelen zijn industriële
producten, onderworpen aan strikte kwaliteitscontroles
en CE genormaliseerd.
Het gebruik van twee electronische muntapparaten
beperkt aanzienlijk het risico tot blokkeren van de
betaalautomaat.
Het modulair concept garandeert een snel en
eenvoudig onderhoud.
De centrale wordt gestuurd door een indutriële
controler (PLC) en niet door een personal computer
(PC). Deze industriële controler verifieert permanent
zijn goede functie en 'reset' zichzelf automatisch indien
nodig.
Garantie
1 jaar garantie op onderdelen en werkuren.
Eigenschappen
• afmetingen (bxdxh) : 400 x 400 x 1150 mm
• gewicht : 105 kg
• 2 muntapparaten, electronisch
• 1 biljettenlezer
• 1 chipkaartlezer
• 3 hoppers (max.4)
• scherm : 4 x 20 tekens, verlicht
• toetsenbord : 16
• voeding : 220/50/1 - 10 A
Wijzigingen mogelijk zonder voorafgaande melding.
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