LUMEN COMANDA
Características
•

Ideal para estabelecimentos comerciais, tais como padarias,
lojas de conveniências, bares e restaurantes;

•

Fabricada em aço-carbono, com pintura em epóxi preto;

•

Tratamento anticorrosivo;

•

Acabamento em inox;

•

Design agradável com qualquer ambiente;

•

Possui sistema de catraca integrada com travamento automático dos braços;

•

Entrega uma comanda para cada usuário que realiza acesso ao local;

•

Realiza liberação do acesso somente quando o cliente retira a comanda;

•

Mais segurança, pois evita que o cliente possa entrar no estabelecimento, com
mais de uma ou sem nenhuma comanda;

•

Interface intuitiva de fácil operação;

•

Trabalha com comandas de PVC ou ainda comandas impressas com código de
barras em papel térmico (Opcional);

•

Possui contador de passagem, indicando no display a estatística da quantidade de
acessos ao local;

•

Indicação visual e sonora sinalizando que as comandas estão acabando;

•

Liberação através de botoeira;

•

Equipamento dotado de display de cristal líquido;

•

Possui botão interno para zerar contador;

•

Fechadura para acesso liga/desliga e iluminação frontal e lateral na cor azul.

Operacional
•

Modo de operação: Trabalha em modo StandAlone, ou seja, não é necessário estar
com um software conectado para seu funcionamento;

•

Modo de liberação: Quando pressionada a botoeira é expedida uma comanda, que
ao ser retirada do compartimento libera acesso ao ambiente controlado;

•

Display: Modelo Big Number, com backlight (iluminação no display) de cristal
líquido com 16 caracteres x 2 linhas;

•

Comandas PVC: Suporta até 300 cartões em PVC*. Cartões de 86x54mm, com
espessura de 0,5 à 2,5 mm;

•

Comandas Impressas (Opcional): Através de mecanismo impressor, as comandas
possuem impressão de código de barras com data, hora e sequencial de acesso.
*Para comandas com 0,8 mm de espessura.

Ambiente
•

Temperatura de operação: -10 °C a 55 °C;

•

Temperatura para estocagem: -20 °C a 60 °C;

•

Faixa de umidade para funcionamento: 0 a 95% (sem condensação);

•

Nível aceitável de luz para funcionamento: 3.000 Lux.

Elétrica
•

Fonte chaveada: 90 a 265 V AC

•

Tensão de operação: 14,5 V.

•

Potência média: 8 W;

•

Consumo médio de corrente: 500 mA;

•

Bateria interna: 12 V para alimentação em caso de falta de energia (No-break
interno Opcional);

Medidas do Produto

