
STAȚIE DE IEȘIRE

Jupiter LXS

RO

LXS este o unitate flexibilă care 
controlează integral banda de ieșire 
prin citirea de tichete cu cod de bare 
și/sau etichete sau coduri QR



Stația de ieșire
Jupiter LXS

Dimensiuni (LxWxH) 280 x 450 x 1300 (mm) 11 1/32 x 17 23/32 x 51
3/16 (inch)

Greutate 40 kg 88 lb
Incintă Oțel inoxidabil INOX AISI 430 1.5 mm (RAL 7021)
Materialul ușii Oțel inoxidabil INOX AISI 430 1.5  mm (RAL 7021)

Tensiunea de alimentare 
de la rețea 220-240 Vac ~ 50-60 Hz 100-120 Vac ~ 50-60 Hz
Putere maximă 17 W 17 W
Putere maximă 
(cu încălzitor) 366 W 170 W
Curent absorbit 0.25 A 0.25 A
Curent absorbit (cu 
încălzitor)

1.65 A 1.65 A

Stația de ieșire și opțiunile 
de socluri pentru aceasta.

Temperatura de funcţionare
Temperatura de depozitare
Clasa de protecție IP

-20 +50 (°C) -4 +122 (°F)
5 +30 (°C) 41 +86 (°F)
IP 44

 Conformă cu cerințele cULus privind siguranța 

 Conformă cu RoHS
 Certificată CE

Afişare opțiuni multiple, până la afișaj TFT LCD de 7” 
Unitatea de procesare  citire de tichete cu bandă magnetică
a tichetelor și cod de bare 
Cititor de proximitate gestionează tipuri multiple de carduri pentru abonați
Scaner Valiscan acceptă tichete valorice, rezervare prealabilă, 

tichete emise de terți
Imprimanta chitanței opțional, rolă de hârtie termică sau hârtie pliată 

Încălzire și ventilație termostat reglabil
Interfon sistem avansat cu ieșiri separate pentru difuzor și 

audio, plus capacitate pentru cameră miniaturizată

Dispozitive EMV Combinații multiple de plată electronică 
Intervenții service uși de înălțime naturală pe ambele laturi

Ilustrația de mai sus este o reprezentare a configurațiilor disponibile. Instalarea efectivă poate varia în funcție de condițiile locale. Ca 
parte a angajamentului nostru de a ne îmbunătăți permanent produsele, FAAC SpA Soc. Unipersonale, filialele și diviziile și entitățile sale 
afiliate își rezervă dreptul de a face modificări tehnice la această broșură fără notificare. Toate drepturile sunt rezervate și reproducerea 
integrală sau parțială, sub orice formă sau prin orice metode, a prezentei broșuri este interzisă fără acordul prealabil în scris al FAAC.

SPECIFICAŢII TEHNICE

SPECIFICAȚII ELECTRICE

CONDIȚII METEO

COMPONENTE INTERNE PRINCIPALE

CONFORMITATE ȘI CERTIFICĂRI


