Sada terminálů
9x0-0212x0
Vyřazeno z produkce

Sada terminálů Výdej

Sada terminálů Výdej+Objednávání

Popis
Sada terminálů je dodávka všech komponent potřebných k sestavení kompletního stravovacího
systému bez nutnosti osobní návštěvy servisních pracovníků VIS. Obsahuje terminály a vzory
kabeláže k propojení terminálů a řídícího PC. Uživatel si může sestavit a odzkoušet stravovací systém
tzv. „nakrátko“ podle přiloženého manuálu. Poté si svépomocí nainstaluje potřebnou kabeláž podle
přiloženého vzorku kabelů. Po propojení všech částí systém s řídícím počítačem s programem
Stravné provede servisní pracovník VIS oživení systému, nastavení systému a zaškolení obsluhy přes
internetovou dálkovou správu.

Použití v produkci VIS
•

Samoinstalační sada terminálů

Varianty produktu
Dodává se ve variantě pro identifikační média EM.
Dodává se ve variantě Výdejní místo nebo Výdejní místo+Objednací místo.
• 910-021210 sada terminálů - výdej EM
• 910-021240 sada terminálů - výdej a objednávání EM

Nutné programové vybavení
•
•
•

330-0000x0 program Stravné verze 4.45 a vyšší
330-0030x0 modul Výdej a prodej na identifikační média
pro varianty: 940-021240 a 910-021240:
330-0031x0 modul Objednávání na identifikační média

Nutné technické vybavení
•
•
•

zásuvka elektrorozvodné sítě 230V/50Hz do 1,5m od řídícího počítače
2 volné USB porty na řídícím počítači
řídící PC připojený k internetovému připojení umožňujícímu provoz Dálkové správy VIS

Technická specifikace
•
•
•
•

napájení systému 230V/50Hz
kapacita systému 1500 strávníků
max. 4 druhy jídel v 9 velikostech porce
maximální kabelová vzdálenost terminálu od řídícího počítače 75 m
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Sada terminálů
9x0-0212x0
Vyřazeno z produkce
Další podrobnosti a technické informace
Viz odkazy na TKL jednotlivých komponent sytému:
910-021210 sada terminálů - výdej EM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

380-010000 SW EPROM pro standardní terminál
380-011800 SW EPROM pro identifikační terminál
700-061020 bezkontaktní čipy VIS modročerné (5ks)
710-003110 TS45B-8 terminál, ČJ EM, RS485n, EA45B, AC-Dst
710-017050 I40B-U ČJ EM, USB, ArtCase
750-099700 PU20-8 převodník HUB USB/3xRS485n
780-000100 kabel USB (2ks)
780-000150 patch kabel 2xRJ45
790-080000 napájecí zdroj 220/9V 6VA 700mA
800-096520 vzdálená servisní podpora 2,0 hod.
810-000120 kompletace výdejního systému

910-021240 sada terminálů - výdej a obj. EM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

380-010000 SW EPROM pro standardní terminál
380-011600 SW EPROM pro miniterminál
380-011800 SW EPROM pro identifikační terminál
380-030100 prog. Objednávání pro TD5x
700-061020 bezkontaktní čipy VIS modročerné (5ks)
710-003110 TS45B-8 terminál, ČJ EM, RS485n, EA45B, AC-Dst
710-016220 TD50B-8 EM,RS485n, ArtCase, gLCD Re
710-017050 I40B-U ČJ EM, USB, ArtCase
750-099700 PU20-8 převodník HUB USB/3xRS485n
780-000100 kabel USB (2ks)
780-000150 patch kabel 2xRJ45
790-080000 napájecí zdroj 220/9V 6VA 700mA
800-096520 vzdálená servisní podpora 2,0 hod.
810-000120 kompletace výdejního systému
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