
WIELOFUNKCYJNE AUTOMATY VENDINGOWE
DEDYKOWANA APLIKACJA IDS
DLA OSZCZĘDNOŚCI NA POZIOMIE NAWET 50%



8

» KLUCZOWE FUNKCJE AUTOMATYCZNYCH MAGAZYNÓW

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI LIMITÓW POBRAŃ 
W zależności od stanowiska pracy lub indywidualnych potrzeb dla 

każdego pracownika, który posiada dostęp do urządzenia.

PROWADZENIE EWIDENCJI DYSTRYBUCJI 
Dzięki połączeniu automatu z serwerem, administrator systemu zy-

skuje stały dostęp do danych o dystrybuowanych produktach oraz do 

informacji o ilości poszczególnych produktów w maszynach aktuali-

zowanych w czasie rzeczywistym. Panel administracyjny umożliwia 

generowanie i przeglądanie raportów z danymi, filtrowanymi według 

pożądanego kryterium, np. pracownika lub działu w firmie. System 

oferuje eksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego lub do pli-

ków obsługiwanych przez programy księgowe.

WSPÓŁPRACA Z WIELOMA TYPAMI KART
Interfejs identyfikujący użytkownika wyposażony jest w czytnik, 

obsługujący większość standardowych kart zbliżeniowych. System 

umożliwia zintegrowanie urządzenia z rozwiązaniami niestandardo-

wymi.

WIELE INTERFEJSÓW SIECIOWYCH 
W zależności od infrastruktury sieciowej obiektu, urządzenie można 

podłączyć do serwera za pomocą interfejsu Ethernet, Wi-Fi lub mo-

demu GSM.

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
Automat z ekranem i panelem dotykowym można rozbudowywać 

o jednostki pomocnicze nie posiadające panelu użytkownika.

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE PRODUKTÓW
Oprogramowanie posiada funkcję zwrotów błędnie pobranych pro-

duktów, umożliwia również przekazywanie informacji o jakości zwra-

canego produktu.

» PRZEMYŚLANA BUDOWA

» łatwość serwisowania – maszyna jest wykonana z modułów, które można niezależnie wymieniać

» intuicyjności obsługi – dzięki dużemu wyświetlaczowi z wbudowanymi przyciskami dotykowymi

» długotrwałość – wykonana ze stali maszyna jest odporna nawet na bardzo duże obciążenia

» oszczędności energii – troszczymy się o środowisko, dlatego możemy się pochwalić średnim zużyciem energii  
 na poziomie 15W

» niezależne funkcjonowanie od systemu operacyjnego - dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej 
 nie ma to znaczenia jakiego systemu używasz na swoim komputerze, smartfonie czy tablecie 
 – maszyna współpracuje z systemem Windows i Linux

» komfort i sprawność – w maszynach stosujemy drzwi asymetryczne, które zapewniają widok 
 na wyświetlacz przy jednoczesnym dostępie do wnętrza urządzenia
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AUTOMAT WYDAJĄCY D810
» REKORDOWA POJEMNOŚĆ PRZY MAŁYCH WYMIARACH

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 805

Głębokość [mm] 790

POJEMNOŚĆ [KOMORY / PÓŁKI JEDNEGO TYPU]

50 × 80 mm 810

75 × 80 mm 540

50 × 170 mm 405

150 × 80 mm lub 75 × 170 mm lub 50 × 270 mm 270

75 × 270 mm 180

150 × 170 mm 135

150 × 270 mm 90

INNE

Temperatura pracy [°C] 5 - 40

Waga [kg] 400

Pobór prądu [Watt] stan czuwania: 15 / dystrybucja: 150

Napięcie [V] 230 / 1 A

Dopuszczalne obciążenie przy podstawowej konfiguracji bębna [kg] 324

WYMIARY W MM ILOŚĆ  KOMÓREK A B C D

810 80 50 275 10

540 80 75 275 15

270 80 150 275 30

405 170 50 275 10

270 170 75 275 15

135 170 150 275 30

270 270 50 275 10

180 270 75 275 15

90 270 150 275 30

Automat D810 jest samoobsługową maszyną, automatycznie wydającą do 
810 różnych produktów. Oparty na zasadzie obrotowego bębna, umożliwia 
przechowywanie bardzo dużej ilości artykułów na małej powierzchni. Intu-
icyjne zarządzanie zapewnia ekran z 15 dotykowymi przyciskami w wersji 
basic lub ekran dotykowy w wersji premium. Dzięki opatentowanemu sys-
temowi skanowania komór, ładowanie produktów jest proste i szybkie. Do 
automatu D810, można podłączyć czytnik kodów kreskowych oraz automat 
pomocniczy bez panelu użytkownika.

FUNKCJA REGULACJI KOMÓR PRODUKTU

Imponującą ładowność urządzenia uzyskujemy dzięki funkcji regulacji ko-
mór na szerokość i wysokość, w 9 konfiguracjach. Półki mogą posiadać 
różną wielkość. Łatwa zmiana ustawień pozwala na każdorazowe dosto-
sowanie pojemności automatu do aktualnych potrzeb eksploatacyjnych.

3 OPCJE ZAŁADUNKU PRODUKTÓW

W pierwszej, 
z a ł a d u n e k 
n a s t ę p u j e 
przez otwar-

te drzwi. To idealne 
rozwiązanie w przypad-
ku uzupełniania dużych 
ilości produktów tego 
samego typu.

1
Druga opcja 
polecana jest 
dla artykułów 
różnego ro-

dzaju, ładowanych przez 
klapki w drzwiach auto-
matu.

2
Trzeci sposób 
to innowa-
cyjny system 
skanowania 

bębna, który automa-
tycznie wykrywa miejsca 
w które zostały załado-
wane produkty do ma-
szyny, co znacząco skra-
ca czas ładowania.

3

Automat dostępny w wersji z panelem 
użytkownika oraz bez panelu użytkownika 
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ASORTYMENT DODATKOWY

Dedykowany zamek z jednym, uniwersalnym kluczem 

Zamek pinowy renomowanej firmy Baton zapewnia otwieranie wielu automatów jednym 
kluczem, skutecznie chroniąc przed otwarciem kluczem uniwersalnym. Zamek został wyko-
nany z wysokogatunkowej stali.

Czytnik kodów kreskowych

Czytnik kodów kreskowych umożliwia identyfikację nawet najbardziej zniszczonych kodów, 
dzięki oprogramowaniu do poprawy odczytu. To wysokiej jakości, wieloliniowy (18 linii ska-
nujących) czytnik laserowy, przystosowany do pracy w pozycji pionowej. Przeznaczony jest 
do zabudowy. Idealnie nadaje się do identyfikacji produktów ładowanych oraz tych, które 
pobierane są z automatów wydających. 

Rury ochronne 

Rury ochronne tworzą barierę zabezpieczającą boki automatów przed uderzaniem wóz-
ków i innych pojazdów na halach magazynowych. Wytrzymała, stalowa konstrukcja zapew-
nia skuteczną ochronę. Rury montowane są do boków automatów w otwory technologicz-
ne, uprzednio przygotowane za pomocą śrub. Konstrukcja jest malowana proszkowo na 
jaskrawe kolory lub inaczej - według indywidualnych potrzeb.  

System skanowania bębna 

Funkcja skanowania bębna umożliwia skrócenie czasu załadunków nawet o 50%. Dostępna 
jest dla automatów D540 oraz D810. Istnieje możliwość zainstalowania systemu w aktual-
nie działającym automacie.

Modem Wi-Fi 

Wszędzie tam gdzie nie ma możliwości łatwej instalacji sieci kablowej LAN, maszynę można 
podłączyć do sieci lokalnej za pomocą interfejsu Wi-Fi.

Przedłużenie gwarancji 

Rozbudowana oferta rozszerzenia gwarancji umożliwia przedłużenie ochrony nawet do 6 
lat (na same części). Wariant kompleksowej ochrony (all inclusive) obejmuje naprawę au-
tomatów przez autoryzowanych serwisantów z gwarantowanym czasem reakcji do 24h.
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