
CITEA TOUCH
CITEA TOUCH, maquina expenedora de tiquets estacionament

 Sense,Sienta la innovación

La màquina CITEA expenedora de tiquets és una solució a mida dirigida a una gestió intel·ligent de pàrquing 
exterior. Gràcies al seu alt nivell de modularitat, els components clau, com el sistema de pagament, la font 
d'alimentació i la comunicació integrada poden combinarse per proporcionar solucions concretes. CITEA 
integra un panell solar que garanteix una utilització eficient d'energia. Els pagaments d'aparcament es poden 
abonar en efectiu (monedes, bitllets) o mitjançant targeta bancària. Com a opció, el client podrà personalitzar 
el color de la màquina ia més tindrà la possibilitat d'afegir serveis publicitaris.

CITEADades Tècniques:

Dimensions 1515 X 405 X 311 mm

Pes 80kg aprox. depenen de la configuració

Rang de Temperatura Temperatura de funcionament -20ºC fins a 70ºC

Font d’alimentació
Amb una bateria de 12V/75 Ah i amb energia solar. 
Font d’alimentació (110V/230V  AC+10/-15%) 
i amb bateria (12V/7 Ah)

 

Display 8” Touch TFT Display IK 10

Teclat Teclat Soft Keys Touch Display

Protecció IP 44

Humitat del aire Fins al 100%  

Validador electrònic de monedes

Seguretat

Caixetí de Monedes

Pantalla de servei

Impressora Impressora tèrmica, 24 caràcters/línia (font estàndard)

Cutter Opcions disponibles de tall complet o parcial de paper
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Programable amb 16 tipus de monedes i 
3 toleràncies acceptades. Escrow fins 30 monedes

Caixetí de monedes protegit dins de la caixa 
de seguretat

Tancament de seguretat, capacitat entre 3200-4000 
monedes /segons la mida i el pes de les monedes), 
i protecció en front el desbordament de 
monedes (programable)

LEDs indicadors de missatges d’error en 
bateria i impressora



CALLE PRIMAVERA, 16, 28850 TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID / TELÉFONO: 902 108 901 / EMAIL:  SAT@EQUINSA.ESEQUINSA PARKING S.LPARTNER OFICIAL

 Sense,Sienta la innovación

EFICAÇ EN PUBLICITAT:  
Es poden afegir anuncis impresos en els rebuts de pàrquing emesos per CITEA TOUCH. L’elegant disseny 
Eyedol, que es troba entre el panell solar i la màquina, també conté un espai addicional per publicitat que pot 
ser el clàssic pòster o una seqüencia de serveis multimèdia.

REGISTRE D’ENTRADES DE VEHICLES I NÚMERO DE PLACES DE PÀRQUING:
En el cas de que les places de pàrquing estiguin numerades, CITEA TOUCH pot registrar places de pàrquing
o entrada de vehicles.

PATRÓN DE COLOR INDIVIDUAL:
El xassís exterior d’alumini, de gran qualitat, tenen un acabat en pintura en pols platejat (mate) com color 
estàndard. Disponibilitat de tots els colors RAL sota comanda. Aquest detall proporciona a les zones de 
pàrquing un toc únic i una identificació clara.

SOLUCIONS ESPECIFIQUES A CADA APLICACIÓ:    
CITE TOUCH es beneficia d’una gamma d’actualitzacions funcionals gracies a la integració de mòduls de 
software addicionals. Per tant, CITEA TOUCH es pot utilitzar per a una gran quantitat de aplicacions, com en 
una màquina expenedora de bitllets de transport local, en el sector d’esdeveniments, etc.
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