Balder III selvbetjeningsenhet

Balder selvbetjeningsenhet kan leveres som kun overdelen eller med to alternative bord
(understell). Bildet over viser Balder med stor skjerm og et solid høyde-regulerbart bord
(Balder III).

Våre selvbetjeningsenheter leveres med mulighet for tre funksjoner; Lån, Levering og Status
(herunder Forny). Betjening skjer med bruk av touchskjerm, men kan også leveres for bruk
av et taktilt pin-tastatur og instruksjoner opplest i høretelefon (headset).

Det er lagt stor vekt på universell utforming og både fargevalg, fonter og grafiske elementer
er gjennomtenkt, slik at det skal være intuitivt og enkelt å bruke.

Balder III kan leveres med leser og antenne for rfid-brikker, eller en kan velge å basere løsningen på å lese strekkoder ved hjelp av skanner. Ved valg av rfid-løsning er rfid-antennen
avskjermet slik at lesefeltet til sidene og under bordplaten er begrenset.

Bordet er ergonomisk, handicap- og barnevennlig, da heve/senke funksjonen gjør det lett
for alle å benytte.

Valgfri Pinkode kan inntastes på eget pin-tastatur på bordplaten eller på skjermtastatur på
touchskjermen.

Informasjon om brukerens lånte materiale kan vises på skjermen og skrives ut, enten på
papir eller til lånerens e-postadresse.

Skjermen kan gi brukeren anvisning om plassering av materialer til vogner/hyller, og Balder
III med rfid-løsning kan i tillegg få tilkoblet Thor reservasjons boks, som vil verifisere at det
er riktig materiale som blir innlevert.
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Spesifikasjoner:
Interface:

SIP2 / SIP1.

Teknologi :

RFID 13,56 MHz

Bordplate:

Forbo furniture Desk Top Linoleum.
Kan evnt. bestilles i laminat H: 35 mm B: 1100
mm D: 680 mm

Fotplate:

Sprøytemalt metalplate med justerbare føtter.
H: 10 mm x B: 820 mm x D: 500 mm

Skjerm / PC:

22” IR touch (glass overflate) med innebygget pc.

Rfid-antenne:

Skjermet innbygningsantenne. 280 x 280 mm.

Kvitteringsskriver:

Høyhastighets thermoskriver. Kvitteringene kan
skreddersys og blir skrevet ut på 80 mm papir.
Lett å bytte kvitteringsruller via skuff i fronten

Strekkodeleser:

Normalt strekkodeskanner som også kan lese
strekkoder på mobil.

Tilkobling strøm og nettverk:

230V / Ethernet.

Effektforbruk:

Ved normal drift ca. 55 watt / lesing ca. 62 watt.

Løftesøyle:

Møblets høyde kan justeres ved enkle pilknapper,
og er derfor lett at bruke både for både voksne,

barn og folk i rullestol. Bordplaten kan justeres fra
700 mm til 1050 mm i høyden.
Farge / fargevalg:

Standard som jeans /dueblå, dessin 4140, men
kan bestilles i flere varianter
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