
1600 

750 
Medidas em milímetros 

WEB 
CAIXA AUTOMÁTICO 
PK-1214-ATM300 

EQUIPAMENTO 

• CPU Industrial: 2.6 GHz DualCore.

• RAM: 8 GB DDR2 / Armazenamento: 256 SSD.

• Monitor de toque capacitivo TFT LCD de 17’’. 

• Sistema  gráfico avançado.

• Sistema de iluminação LED.

• Impressora térmica industrial.

• Suporte para impressora Fiscal.

Recipiente de moedas 
• Aceitação, reciclagem e devolução de todas as

denominações monetárias 
• Seletor de moedas reprogramável.

• Sistema de reciclagem e recipiente auto carregável

• Recipiente de capacidade variável. Estimada en 1500 

moedas de 1€. 

• Gaveta de segurança com capacidade para 3000 
moedas.

Reciclagem de billetes 

• Aceita e recicla até 16 diferentes denominações de
bilhetes 

• Rejeição de notas falsos ou em caso de erro de leitura.

• Empilhador para 500 billetes.

• 80 notas recicláveis configuráveis. 

• Entrada do bilhete iluminada

Comunicação 100% TPC/IP 

• Orientação de operação por voz.

• Leitor de cartões de proximidade 125Khz.

ACESSIBILIDADE 

• Alto-falantes com mensagens pré-gravadas.

• Tela sensível ao toque com botões grandes e alto 
contraste. 

• Uso de pictogramas.

• Seleção de vários idiomas.

• Indicações iluminadas no slot de notas, no leitor de 

Bilhetes e terminal EMV. 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

Operação 

• Faixa Temperatura: -10ºC ~ 50ºC.

• Humidade: 5% ~ 95% (sem condensação).

Armazenamento 

• Fango de Temperatura: -20ºC ~ 70ºC.

• Humidade: 5% ~ 95% (sem condensação).

ELÉCTRICAS 

• Tensão de alimentação: 110 ~ 240 VAC / 50 ~ 60Hz.

• Consumo a 220V 2A.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

• Corpo de aço pintado em tinta em pó de poliéster termo 
conversível 

• Portas com fechaduras diferentes e âncora em 4
pontos. 

• Dimensões: 750 x 1600 x 480 mm. 

OPCIONAL A PEDIDO 

• Leitor de cartões de crédito/débito EMV. 
• Leitor de estacionamento NFC com certificado de 

segurança PCI PTS 3.X para pagamento com

telemóvel .

• Leitor/gravador de cartões sem contato motorizado ou
externo (Mifare, Desfire, EmMarin). 

• Fonte de alimentación ininterrupta (SAI-UPS).

• Câmara facial.
• Validador de moeda em massa (introdução simultânea de 

várias moedas) - até 12 moedas por segundo. 

• Altura adequada para pessoas em cadeiras de rodas.

• Segundo recipiente de moedas para dobrar a 
capacidade. 

• Funil para moedas especiais.

• Distribuidor de bilhetes de alta capacidade.

www.empisacessos.pt geral@empisacessos.pt +351 253 611 611 

https://imasdetres.com/cajeros-automaticos-parking/
http://www.empisacessos./
mailto:geral@empisacessos.
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