
BP-5000\CB
CAIXER AUTOMÀTIC D’APARCAMENT

El model BP-5000\CB és un caixer automàtic de cobrament de tiquets de codi de barres i de targetes d'abonats de proximitat. Accepta
monedes, bitllets, targetes de crèdit i vals de descompte.
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COMPOST PER:

• Placa electrònica Mod.BP-125 amb PC industrial d’última generació totalment modulable, amb la
possibilitat d’adaptar-se de menor a major potència segons els requeriments.

• Lector de codi de barres per a tiquets de rotació, vals de descompte i targetes d'abonats.
Lector/gravador motoritzat de codi de barres (opcional).

• Lector certificat EMV (Visa, MasterCard i Europcar) per a targetes de crèdit on-line de banda
magnètica, xip i sistema contactless, amb teclat Pin Pad (opcional).

• Lector/gravador de proximitat (MIFARE) per al cobrament mensual d’abonats, cobrament d’excessos d’abonats,
càrrega de targetes moneder, etc. (opcional).

• Lector de bitllets de nova generació, acceptació de tos els bitllets (7 bitllets) d’euro en totes les posicions (4 posicions),
dipòsit d’emmagatzematge de 500 bitllets. Emmagatzematge de 1000 bitllets (opcional).

• Devolució de tots els bitllets i reciclatge automàtic d’aquests, mantenint el canvi desitjat per l’explotador de
l’aparcament (opcional).

• Moneder electrònic amb acceptació de fins a 16 monedes. Monedes d’euro acceptades:
0,01 € / 0,02 € / 0,05 € / 0,10 € / 0,20 € / 0,50 € / 1 € / 2 €.

• Dipòsits/retornadors, 6 dipòsits (hoppers) de gran capacitat de monedes amb devolució de canvi, amb autoreciclatge
i reposició automàtica de monedes, tot mantenint el canvi desitjat per l’explotador de l’aparcament.

• Cofre amb gran capacitat d’emmagatzematge de monedes sobrants de la recaptació amb pany i bombí de
seguretat.

• Pantalla tàctil a color, TFT, de 12’’ per a informació de l’usuari, amb pantalla tàctil de vidre antivandàlic, resolució
768x1024.

• Impressora tèrmica de comprovants de pagament.
• Sistema d’intercomunicador IP digital.
• Sistema en temps real de videoconferència per a la comunicació entre el client i l’operari de l’aparcament (opcional).
• Sistema de calefacció i ventilació interior, regulat per termòmetre digital i software propi.
• Sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI).
• Software complet de control de la caixa.
• Llicència Microsoft Windows Embedded.

FUNCIONALITATS:

• Cobrament de tiquets de rotació i quotes d'abonats segons tarifes, calendaris, horaris i períodes. Amb acceptació de
bitllets, monedes, vals de descompte i targetes de crèdit.

• Possibilitat de mostrar publicitat a la pantalla amb imatge i so mentre el caixer està en repòs (opcional).
• En cas que s’hagi perdut un tiquet, possibilitat d’emetre’n un duplicat remotament, des de la garita, introduint la

matrícula del vehicle (opcional).
• Sistema d’alarmes: porta oberta, retirada de cofres de monedes i bitllets, paper de rebuts esgotat, dispositius

desconnectats, etc.
• Emissió de comprovant complet en realitzar la recaptació del caixer, incloent-hi els detalls de totes les maniobres

efectuades pel ell.
• Configuració de tarifes per franges horàries, possibilitat d’oferir horaris discontinus amb preus diferents.
• Control en temps real de tots els moviments monetaris del caixer via comunicació Ethernet des del programa de gestió

del PC servidor de l’aparcament.
• Software de gestió del caixer: canvi disponible en cada dipòsit de devolució de monedes, canvi a reposar o extreure

de cada dipòsit (hopper), total de monedes existents en el calaix de recaptació, recaptació total en monedes,
recaptació total en bitllets, recaptació total en targetes de crèdit, suma total de recaptació, etc.

• Interfície tàctil multilingüe: intercomunicador d’ajuda, comprovant de pagament, anul·lació de pagament, pagaments
de quotes d'abonats i gestió total del caixer.

Bymar Park, S.L. es reserva el dret de modificar i millorar els seus productes sense previ avís i sense incórrer en cap responsabilitat. Dipòsit Legal: B-26054-02.

Alimentació 220 V 50-60 Hz (+-10 %), amb presa de terra.
Sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI)

Consum en repòs 100 W
Consum màxim en treball 125 W
Consum màxim amb calefactor 250 W
Display TFT tàctil de 12’’ de resolució 768x1024
Unitat central de control Mod. Bp-125 amb PC industrial d’última generació, amb la possibilitat d’adaptar-se de

menor a major potència segons els requeriments de l’aparcament.
Senyals digitals E/S Optoaïllades
Comunicació Ethernet 10/100 Mbps, protocol TCP/IP (mànega apantallada Cat. 6 Ftp fins als 100 m;

fibra òptica per a instal·lacions de més de 100 m)
Temperatura de treball De -20 ºC fins a +65 ºC (amb calefactor i extractor d’aire calent).
Humitat de treball De 0 % fins a 90 % HR (amb calefactor i extractor d’aire calent).
Carcassa Planxa de ferro galvanitzat, protegit amb emprimació especial. Pintura final en pols po-

lièster Qualicoat texturitzat RAL-9005 i 3020 (negre i vermell)
Alçada 1.845 mm
Amplada 725 mm
Profunditat 580 mm
Pes 207,30 Kg

C A R A C T E R Í S T I Q U E S T È C N I Q U E S
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