
Easy Charge
Systemy bezgotówkowe

Kompaktowy rozmiar i prosty wygląd 
zapewniające znakomitą wydajność
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Urządzenie do doładowywania kart, kluczy i znaczników 
Oparty na technologii transmisji Mifare®, dzięki niewielkim rozmiarom i prostej konstrukcji, EasyCharge nadaje się do montażu w 

każdym miejscu: centra handlowe, hale sportowe, lotniska, dworce kolejowe, salony gier, biura, bary i kawiarenki internetowe. Mocna 

obudowa, wzmocnione zamki i zabezpieczenia sprawiają, że maszyna jest odporna na potencjalne włamania i próby manipulacji. 

EasyCharge wyposażony jest również w czytelny wyświetlacz, który pokazuje dostępny kredyt podczas operacji doładowania.

Funkcje

• Zarządzanie 3 kodami bezpieczeństwa (operator, 
lokalizacja, maszyna)

• Zarządzanie maksymalną wartością doładowania

• Możliwość ustawienia maksymalnej kwoty 
akceptowanej przez czytnik banknotów

• Zarządzanie listami kart/kluczy/znaczników

• Zarządzanie bonusami

• Zarządzanie danymi księgowymi

• Zarządzanie konfiguracją urządzeń peryferyjnych

• Aktualizacja oprogramowania on-line

• Zarządzanie językami

• Export danych z audytu w różnych formatach

• Równoległe zarządzanie wrzutnikiem monet
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Funkcje

• System składa się z jednostki centralnej i głowicy czytającej 
połączonych za pomocą “inteligentnego” kabla koncentrycznego 
(patent)

• Głowica odczytująca wyposażona w trzy diody LED zgodne ze 
standardem EVA-CVS (czerwona, żółta i zielona), sygnał dźwiękowy 
wskazujący wynik operacji oraz interfejs pracujący w podczerwieni 
dla gromadzenia danych z systemu

• Jednostka CPU posiada porty USB i RS232 służące do wykonywania 
aktualizacji oprogramowania, konfiguracji systemu, pobierania 
danych audit/log i połączenia z komputerem

• Poręczny alfanumeryczny wyświetlacz (2 linie po 16 znaków)

• Wewnętrzny włącznik

• Różne sposoby montażu: na ścianie (z opcjonalnym zestawem 
EasyUp), do blatu, na ścianie z użyciem 3 kołków rozporowych, do 
podłogi na specjalnej podstawie (opcjonalnie)

Narzędzia

• Program konfiguracyjny UNICO

• Karta z oprogramowaniem (kod RFT-
CARD-SW)

• Oprogramowanie do odczytywania 
logów i audytów (kod RFT-AUDIT-SW)

• Klucz programujący 
i klon klucza 
programującego

• Klucz audytowy

Akcesoria dodatkowe
• Personalizowane karty, klucze i znaczniki

• Kabel USB

• Blat/Podstawa

• Programowane zamki

• Zestaw montażowy EasyUp

• Stalowe pręty zabezpieczające

Możliwość wyposażenia EasyCharge w:

- Czytnik banknotów NV9 USB+ lub NV10 USB+
- Głowicę Moon (do akceptacji kluczy/znaczników) 
- Głowicę Sky  (do akceptacji kluczy/kart/znaczników)
- Wrzutnik monet RM5 HD – wersja B

- Głowicę Galaxy (z kartą działającą w trybie tap & go 
(zbliżeniową) i kluczykiem/znacznikiem) 

- system EuroKey Next (niekompatybilny z POS i drukarką)
- Drukarkę termiczną
- POS

Dane techniczne Easy Charge Easy Charge na blacie
Wymiary (dł. x wys. x szer.) 257 x 471 x 353 mm 257 x 1.435 x 353 mm

Waga 22,8 Kg 40,8 Kg

Zasilanie 230 Vac - 50 Hz 230 Vac – 50 Hz

Pobór mocy 60 VA max 60 VA max

Temperatura pracy 0 ° ÷ 50 °C 0 ° ÷ 50 °C

Pojemność - monety 1 €

Cash Box 1,000

Pojemność - banknoty 5 €

NV9 USB 600

NV10 USB 400


