PT Premium G3

Betalterminal

PT Premium G3 är en modern och kundvänlig terminal
med mycket stor, tydlig och ljusstark 8,4” pekskärm som
är enkel att använda. Den kan användas för både pumpar
och laddstationer och med både traditionella betalningsmetoder och med t ex Swish, Apple Pay och Google Pay.
•
•
•

Uppfyller kraven enligt PCI 4.X (förberedd för PCI 5)
MID-godkänd
Kommunikation via 3G eller 4G (banksystem och TapNet)

Anslutning av pumpar och laddstationer
PT Premium G3 har pumpprotokoll för alla vanligt förekommande
pumptyper och laddstationer på den nordiska marknaden:
• Wayne DART och CL
• Autotank CL
• Tatsuno
• IFSF (tillverkaroberoende standard)
• Mekaniska pumpar
• Laddstationer med OCPP-protokoll
• Diverse pumpar från olika europeiska tillverkare
Det går att ansluta ett valfritt antal pumpar till terminalen – även pumpar av olika fabrikat går att
ansluta till samma terminal.

Betalningsformer och autenticering

Remote surveillance and management

PT Premium kan användas för betalning med:

Med terminalen ansluten till TapNet kan stationen
konfigureras, styras och övervakas på distans.

•
•
•
•
•
•

2021-05

Bankkort (magnetremsa, EMV-chip eller kontaktlöst)
Kundkort
Swish
Apple Pay och Google Pay
Mobilappen ”TapNet Tanka”
RFID-taggar

Många vanliga fel går att avhjälpa utan att en
tekniker behöver åka ut till stationen.
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Specifikationer
Betalterminal PT Premium G3
Skärm

8,4” färgpekskärm

Processor

Intel® Celeron® J1900 Processor SoC

RAM-minne

DDR3L 1333 SODIMM Memory up to 8GB

Chipset

Intel® Celeron® J1900 Processor SoC

Ethernet

Realtek RTL8111E, 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2

Intern lagring

SSD disk mSATA 32 GB

Kortläsare

Verifone UX 300

Kontaktlös kortläsare

Verifone UX 400

PIN PAD

Verifone UX100

Kommunikation

TCP/IP eller 4G router

Intrångsdetektering

Genom diverse givare och sensorer

Termostatstyrt värmeelement

150 W

Strömförsörjning

230V AC

Materialklass plåt

SS 1312

Ytbehandling

Gulkromatering och pulverlackering

Dimensioner

H=1500 mm B=320 mm D=330 mm

Vikt

58 kg

Notera att den tekniska specifikationen kan komma att förändras när som helst och utan förvarning.

Optioner
•
•
•
•
•

TapNet

POS/kassa-integration
Anslutning av prisskylt
Interface för nivåmätning
I/O-kort för externt alarm
Petropoint

I TapNet kan du övervaka och administrera dina
stationer, priser och transaktioner via ett lättanvänt
webbgränssnitt. Du kan antingen exportera
transaktionerna till ett ekonomisystem eller
skriva ut färdiga fakturor direkt från TapNet.
Det är också i TapNet du anger vilka larm som
ska skickas, till exempel när det är dags att byta
kvittopapper.

Anslutning av prisskylt
Vissa prisskyltar går att koppla direkt till PT Premium
G3. När priset ändras i TapNet uppdateras det
samtidigt både på pumpen och skylten. Även
nivåmätningssystem går att ansluta direkt till
PT Premium.
Kontakta oss för information om kompatibilitet!
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