Big Store
Uuden sukupolven automaatti, joka mahdollistaa
arvokkaampienkin tuotteiden turvallisen myynnin
täysin automatisoidun järjestelmän ansiosta.
22" kosketusnäytölle saa näkyviin tuotevalikon lisäksi kuvat,
tuoteselosteet sekä videon. Tämä automaatti soveltuu lähes
minkä tahansa tuotteen myymiseen, erityisesti teknisten
tuotteiden kuten älypuhelinten, tablettien, tulostimen värikasettien, kellojen, tietokoneen lisävarusteiden, pelien sekä mm.
vaatteiden tai ruoan myyntiin.

Mahdollisuus käyttää noutoautomaattina.

REAALIAIKAISTA DATAA.
Magex pilvipalvelu tarjoaa reaaliaikaista tietoa sekä tuoreet päivitykset. Voit seurata laitettasi esim
tabletilla, puhelimella tai tietokoneella. Palvelu mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon jokaisesta myyntitapahtumasta, varaston tilasta, vaihtokolikkojen ja seteleiden määrästä sekä useista muista toiminnoista. Ja mikä tärkeintä, se valvoo koneen lämpötilaa.
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550 Kg (sis. 6 hyllyä)
7
2 - 14
High luminosity LED (20 W)
240V/50Hz | 110V/60Hz
2°C
maks. 40°C
maks. 750 W

1983mm

Paino
Hyllyjen enimmäismäärä
Myyntirivejä / hylly
Valaistus
Jännite
Sisälämpötila
Käyttöympäristön lämpötila
Sähkönkulutus
(kylmälaite päällä)
Lämpötilan hallinta ja
jäähdytysjärjestelmä

Elektroninen,
reaaliaikaisella hälytyksellä

984

mm

1878mm

MAGEX KULJETINJÄRJESTELMÄ

BIGSTORE KULJETINJÄRJESTELMÄ

Maksimaalinen muunneltavuus mahdollistaa erilaisten tuotteiden
myynnin. Uniikki kuljetinjärjestelmä voidaan helposti ja nopeasti muokata
tuotteen koon mukaan soveltumaan erikokoisille tuotteille. Kullakin
myyntirivillä on myös muokattavat väliseinät erottelemassa samalla
rivillä olevat tuotteet toisistaan. Laiteessa on myös itsediagnosointijärjestelmä, joka tarkastaa myyntirivin tilan ennen maksun suorittamista.

BigStore:ssa on automaattiohjattu hissi, joka kuljettaa tuotteen
turvallisesti hyllyltä noutoalueelle. Hissiin asennetut valosensorit
takaavat täydellisen luotettavuuden kaupanteon hetkellä. Ne
rekisteröivät tuotteiden saapumisen ja lähtemisen hissistä.
Kalleimpiin tuotteisiin on mahdollista lisätä mikrosiru varmistamaan kaupan ehdoton turvallisuus. Hississä oleva kuljetushihna
mahdollistaa helposti särkyvien tuotteiden myynnin kuljettamalla
tuotteita vaakatasossa, kääntämättä tai kaatamatta niitä.

TEKNISET TIEDOT

LISÄVARUSTEET

VAKIOVÄRIT

• Noutoluukun ovi avautuu automaattisesti
• Suojattu tuotteen noutoluukku
• Särkymätön lasiovi, täysin eristetty
• Erikseen avattava ohjauspaneeli
• Vahvistettu teräskehys
• 22” kosketusnäyttö 1920x1080 pikselin resoluutiolla
• Infrapuna anti-vandal kosketusnäyttö
• Teollisuustietokone dual-core ytimellä
• Järjestelmä on asennettu SSD 32Gb levylle
• LED valaistus
• Ohjauspaneelin lukot täysin eristetyt
• Hyllyjen modulaarinen kokoonpano korkeuden,
syvyyden ja tuotteiden lukumäärän mukaan
• Itsediagnosointijärjestelmä vianetsintään
• Reaaliaikainen tietojen hallinta ja tuotteiden
tilastointijärjestelmä
• Automaattinen robottijärjestelmä kerää ja toimittaa tuotteet
• Tallentava lämpötilan hallintajärjestelmä
• Kamera sarja
• Kaiutin sarja

• Setelinlukija
• Setelinlukija vaihtajalla.
• Setelin- ja kolikonlukija putkivaihtajalla
• Kolikonlukija vaihtajalla
• Lexan suojaus (lisäsuoja lasioveen)
• LCD näyttö hinnoille
• Hissi
• Jäähdytysyksikkö
• Järjestelmä vaihtuvan painon hallintaan
• Graﬁikan personointi
• Kamera sarja
• Tuotteiden lisääminen tuotetunnusten avulla
• RFID kortti/lukijajärjestelmä
• Kuitin tulostin
• Teräksinen suojakatto (suojaa roiskevedeltä)
• Takaovi tuotteiden lisäämiseen
• Luottokortinlukija - ATM
• Mahdollisuus toimia myös noutopisteenä,
esim. nettiostoksille

Valkoinen RAL 9016
Musta RAL 9005
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