
  Tento Produktový katalog je výchozím informačním materiálem pro jednoduchou a rychlou zákaznickou 
orientaci v doplňkové sortimentu bezobslužných technologií, které nabízí společnost e-Point communications, 
s.r.o. 

  

  

Produktový katalog je členěn do následujících produktových oddílů:

  Prezentační technologie

  Doplňkové technologie

  Technologie pro parkovací systémy 

Vysvětlivky a piktogramy k názvům:

     - technologii lze instalovat i do venkovního prostředí spolu s externím paketem

     - technologii lze instalovat pouze do interiérového temperovaného prostředí

     - technologie je snadno dostupná také pro osoby používající invalidní  vozík

  S - stacionární -technologie je instalována a zakotvena k podlaze

  W  - wall   - technologie je instalována a zakotvena na stěnu

Obsah katalogu
a

vysvětlivky k názvům



PREZENTAČNÍ

TECHNOLOGIE

Zařízení je koncipováno jako mobilní prezentační technologie 
umožňující plynulé nastavení výšky a sklonu zobrazovacího panelu.

Stabilní konstrukce je navržena tak, aby umožnila jednoduchou 
a rychlou instalaci prezentačního kiosku nejen do f iremních, ale 
současně i do veřejných prostor jako veřejný informační panel.

Plynule nastavitelná výška zařízení umožňuje jednoducho obsluhu 
také pro spoluobčany, kteří jsou upoutání na invalidní vozík. 

e-Prezentační kiosek: design RD1 [ S ]

Nastavení pracovní výšky:

Nastavení pracovní výšky:

Velikost dotykové obrazovky:

Sklon obrazovky:

Rozměry Š x H pro 55“:

Rozměry V  pro 55“: 

Maximální hmotnost:

Konstrukce: 

Podstavec:

Klávesnice integrovaná:

Řídící PC:

± 400 mm

plynulé, ovládání tlačítky

42“ - 65“

max 20°

1 250 x 620 mm vertikální obrazovka

1 250 x 900 mm horizont. obrazovka

1 400 + 400 mm  vertikální obrazovka

1 100 + 400 mm horizont. obrazovka

200 kg

ocelová, nástřik RAL

aretační kolečka pro přesun

ano

ano



DOPLŇKOVÉ 

TECHNOLOGIE

Zařízení je koncipováno jako doplňkový modul k e-kioskům pro adresné ovládání jednotlivých 
BOXů. Konstrukčně i montážně lze vytvářet sestavy s různým počtem a vnitřní velikostí 
jednotlivých BOXů. Variabilita velikosti jednotlivých boxů umožňuje úschovu různých předmětů. 

Stabilní konstrukce je navržena tak, aby umožnila jednoduchou, rychlou instalaci na stěnu do 
maximální vzdálenosti délky USB kabelu 5 m od e-kiosku. 

Montáž je vhodná nejen do firemních, ale i do veřejných prostor jako adresný úložný BOX. 

Skříňový BOX: design SB16 / SB36 [ W ]

Card dispenzer: design CD1 [ W ]

Počet BOXů:

Celkový rozměr  Š x H x V:

Vnitřní rozměr 

   BOXu  Š x H x V:  

4 x 4  /  6 x 6

500 x 120 x 500 mm

750 x 120 x 750 mm

100 x 70 x 100 mm

Hmotnost netto:

Konstrukce: 

Podstavec:

Montáž na stěnu:

15 / 25 kg

ocelová, nástřik RAL

ne

ano

Zařízení je koncipováno jako samostatné zařízení nebo doplňkový modul k e-kioskům pro 
adresné vydávání RFID karet.

Stabilní konstrukce je navržena tak, aby umožnila jednoduchou, rychlou instalaci na stěnu 
nebo montáž na podlahu do maximální vzdálenosti délky USB kabelu 5 m od e-kiosku. 

Montáž je vhodná nejen do firemních, ale i do veřejných prostor. 

Celkový rozměr  Š x H x V:

Zásobník na počet karet:  

Hmotnost netto:

Konstrukce: 

 25 kg

ocelová, nástřik RAL

200 x 250 x 400 mm

350 ks

Celkový rozměr  Š x H x V:

Zásobník na počet karet:  

Hmotnost netto:

Konstrukce: 

40 kg

ocelová, nástřik RAL

200 x 400 x 1 400 mm

350 ks

Card dispenzer: design CD2 [ S ]



DOPLŇKOVÉ 

TECHNOLOGIE

Zařízení je koncipováno jako samostatný doplňkový modul k pokladním systémů pro zpětný 
sběr RFID karet s automatickou výplatou zálohy za RFID kartu. 

Card collector: design CC 02 [ W ]

Expander box Slim : design EB SL [ S ]

500 x 410 x 885 mm

podpisový tablet

obrazový skener dokladů

laserová tiskárna A4

Zařízení je koncipováno jako doplňový modul k platebním e-kioskům pro instalaci technologií, 
které z prostorového hlediska nelze instalovat společně platebními technologiemi.

S ohledem na instalovanou technologii je možná instalace pouze do interiéru.

Montážní umístění:

Celkový rozměr  Š x H x V:

Motorový sběrač RFID karet   
se zásobníkem 

Výdejník mincí:

exteriér / interiér

380 x 300 x 650 mm

2 x   
2 x 300 karet 

1 000 ks 1 €

Barva:

Konstrukce:

Termotiskárna:  
 

Řídící elektronika:

nástřik RAL

závěsná, ocelová

2“; návin 80 mm 
 

LAN

Zařízení je koncipováno jako doplňov ý modul k platebním e-kioskům pro instalaci 
technologií, které z prostorového a zástavbového hlediska nelze instalovat společně platebními 
technologiemi.

S ohledem na instalovanou technologii je možná instalace pouze do interiéru.

Celkový rozměr  Š x H x V:

Integrované zařízení ( 1 ):

Integrované zařízení ( 2 )

Konstrukce: 

Barva:

Montážní umístění:

ocelová 

nástřik RAL

interiér

280 x 330 x 885 mm

podpisový tablet

obrazový skener dokladů

Celkový rozměr  Š x H x V:

Integrované zařízení ( 1 ):

Integrované zařízení ( 2 ) 

Integrované zařízení ( 3 )

Konstrukce: 

Barva:

ocelová 

nástřik RAL

Expander box Print: design EB PRT [ S ]



TECHNOLOGIE pro

PARKOVACÍ SYSTÉMY

Zařízení je koncipováno jako univerzální vjezdový nebo výjezdový parkovací automat. 
Technologické vybavení je dodáváno dle požadavků zákazníka a umožňuje instalovat široký 
sortiment prvků - specifikace na dotaz. 

Stabilní konstrukce je navržena tak, aby umožnila jednoduchou, r ychlou instalaci do 
předpřipraveného betonového základu na chemické kotvy. 

Montáž je vhodná nejen do firemních, ale i do veřejných prostor. 

Parkovací automat: design PA 1 [ S ]

Parkovací automat: design PA 2 [ S ]

740 x 150 x 420 mm

závěsná / stacionární

320 x 320 mm

LAN

100 - 1 000 mm

nástřik RAL

ano

Kotvící nadstavba:

Povrchová úprava: 

Řídící elektronika

Zařízení je koncipováno jako univerzální vjezdový nebo výjezdový parkovací automat, který je 
navíc vybaven kovovou integrovanou konstrukcí pro umístění velkoplošného snímače RFID do 
rozměru 310 x 310 mm. 

Ostatní technické parametry dtto Parkovací automat PA 1. 

Celkový rozměr  Š x H x V:

Řídící elektronika:

Info display:

400 x 400 x 1 200 mm

mini PC

4 řádky s podsvitem

Konstrukce: 

Tiskárna lístků:

Skener:

ocelová, nástřik RAL

2“ / 3“ návin 80 mm

BAR / QR kód

Celkový rozměr  Š x H x V:

Řídící elektronika:

Info display:

400 x 400 x 1 200 mm

mini PC

4 řádky s podsvitem

Konstrukce: 

Tiskárna lístků:

Skener:

ocelová, nástřik RAL

2“ / 3“ návin 80 mm

BAR / QR kód

Zařízení je koncipováno jako doplňkový informační modul k parkovacím systémům pro 
zobrazení volné a obsazené kapacity parkoviště.

Stabilní konstrukce je navržena tak, aby umožnila jednoduchou, rychlou instalaci na stěnu 
nebo montáž na betonový základ. 

Montáž je vhodná nejen do firemních, ale i do veřejných prostor. 

Celkový rozměr  Š x H x V:

Konstrukce:

Display 2 řádky: 

Datová komunikace

Zobrazovací panel: design PD 2 [ S ]


