BD Rowa™ Pickup Indoor
Terminál pro vyzvedávání předem objednaného a zaplaceného zboží
BD Rowa Pickup Indoor
Oblast využití

V prodejním prostoru / ve vestibulu - nástěnná instalace
21palcová obrazovka s filtrem pro ochranu soukromí
Scanner vyzvedávacího kódu (1D čárový kód a 2D QR kód na mobilních zařízeních, nebo na neodrazovém papíru, volitelné ruční zadávání přes dotykovou
obrazovku)
Výdejní přihrádka se světelným signálem

Design

Plně automatická výdejní přihrádka se světelným signálem a střežená videem
Bezpečné sběrné místo na nevyzvednuté položky
Vysoce kvalitní ABS plastová přední strana - bílá
Volitelné: osvětlený panel, na který lze umístit nápis/logo
(š × v max. 540 × 170 mm)
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Technické údaje

BD Rowa Pickup Indoor
Strukturální podmínky

Technické podmínky

Přípojky

Montáž na zeď

Nosná zeď

Zasunutí do stěny

(š × v) 410 × 400 mm

Automatický skladovací a vyhledávací systém

BD Rowa Smart / BD ROwa Vmax

Dopravníkový systém

Pro transport balení

Lékárenský IT systém

WWKS2 + Pickup interface (Komunikace s automatickým skladovacím a vyhledávacím systémem přes WWKS1/WWKS2)

1 × zdroj napájení

100 V - 250 V AC, 50 - 60 Hz
(S vlastní pojistkou a FI jističem)

1 LAN RJ45

Připojení k automatickému sběrači objednávek

Bez krytu

(h × š × v) 300 × 685 × 1600 mm
(200 mm světlá výška)

S krytem

(h × š × v) 300 × 685 × 1800 mm
(120 mm světlá výška)

Rozměry zařízení

Hmotnost zařízení

~140 kg

Čtvercové / obdélníkové balíčky
Nabírané balíčky
Oblé balíčky (možná omezení ze
strany dopravníkového sysétmu)

Minimální rozměry

(h × š × v) 35 × 15 × 10 mm

Maximální rozměry

(h × š × v) 230 × 100 × 140 mm
(max. diagonální prostor 240
mm)

Hmotnost

5 - 400 g

Minimální rozměry

(Ø × v) 45 × 15 mm

Maximální rozměry

(Ø × v) 140 × 100 mm

Hmotnost

5 - 400 g

Spotřeba energie

Během provozu (max.)

150 wattů

Doba náběru

20 vteřin / balíček + transportní čas dopravníkového systému
(od zadání vyzvedávacího kódu po obdržení balíčku)
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BD Rowa™ Pickup Semi-Outdoor
Terminál pro vyzvedávání předem objednaného a zaplaceného zboží
BD Rowa Pickup Semi-Outdoor
Oblast využití

Vhodné pro venkovní použití pro přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (vhodné pro montáž na
panel, sklo a stěnu)
15palcová obrazovka čitelná i na slunci
Scanner vyzvedávacího kódu (1D čárový kód a 2D QR kód na mobilních zařízeních, nebo na
neodrazovém papíru, volitelné ruční zadávání 6místného kódu přes dotykovou obrazovku)
Výdejní přihrádka se světelným signálem

Design

Bezpečné sběrné místo na nevyzvednuté položky
Zabezpečené pohotovostní služby
Prostor na předpis
Přední strana z leštěné nerezové oceli (V2A), ochrana proti korozi / C2 DIN EN ISO 12944
Nastavitelný spořič displeje (Video MP4/H.264 a rozlišení 1024 ×768)

Perzonalizace zákazníka /
volby pro vylepšení

Intercom pro audio komunikaci (referenční intercom: COMMEND ET962H)
Zvonkové zařízení pro připojení ke stávajícímu zvonkovému systému
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Technické údaje

BD Rowa Pickup Indoor
Třída odolnosti proti zlodějům

RC3 dle DIN EN 1627

Ochranná třída

IP44

Bezpečnost

Tepelná ochrana

podpora DIN 4108-2

Strukturální podmínky

Zasunutí do stěny

(š × v) 580 × 1810 mm

Klenba

(š × v / přesah) min. 1000 × 1000 mm

Automatický systém pro skladování a výdej

BD Rowa Smart / BD Rowa Vmax

Dopravníkový systém

Nutný k přepravě balíčků

Lékárenský IT systém

WWKS2 + Pickup Interface (komunikace s automatickým výdejním
a skladovacím systémem přes WWKS1/WWKS2)

1 × zdroj napájení

100 V - 250 V AC, 50 - 60 Hz
(S vlastní pojistkou a FI jističem)

1 × LAN RJ45

Připojení k automatickému sběrači objednávek

1 × LAN RJ45

Rozšiřující komunikační stanice
(připojení k internetu)

Vně směřující přední strana

(š × v) 650 × 1880 mm
(světlá výška 135 mm = 15 až 120 mm)

Dovnitř směřující tělo

(h × š × v) 520 × 570 × 1800 mm
(světlá výška 175 mm = 15 až 120 mm)

Technické podmínky

Přípojky

U = 2W/K/m
Objemový průtok uzavřeného prostoru na recepty: přibližně 7 m3/h @50 Pa
Objemový průtok otevřeného prostoru na recepty: přibližne 19 m3/h @50 Pa
2

Rozměry zařízení

Hmotnost zařízení

~100 kg

Čtvercové / obdélníkové balíčky
Nabírané balíčky
Oblé balíčky (možná omezení ze
strany dopravníkového sysétmu)
Spotřeba energie
Doba náběru

Minimální rozměry

(h × š × v) 35 × 15 × 10 mm

Maximální rozměry

(h × š × v) 230 × 100 × 140 mm
(max. diagonální prostor 240
mm)

Hmotnost

5 - 400 g

Minimální rozměry

(Ø × v) 45 × 15 mm

Maximální rozměry

(Ø × v) 140 × 100 mm

Hmotnost

5 - 400 g

V době prostoje

36 wattů

Během provozu (max.)

100 wattů

Průměrný čas: 20 vteřin / balíček + transportní čas dopravníkového systému
(od zadání vyzvedávacího kódu po obdržení balíčku)
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