
Leitores e Plataformas especificas para instalaçãoem balcão de Check in.
Display cliente/Operador
Protocolo de comunicação Universais
Plataforma monobloco desenhada por computador.
Tem a finalidade de obter a máxima resistência a todo o tipo de esforços e cargas.
Estrutura reforçada com o intuito de suportar cargas superiores à sua capacidade nominal.
Versões em aço pintado com primário Shopprimer BP e texturado e 4 células em aço niquelado.
Construída para uso exclusivo em tapetes de check-in é parametrizada para cada fabricante ou
instalador de tapetes de bagagens.
Plataforma suportada por 4 células com certificado de aprovação e CE mencionado na
respectiva ficha técnica.
Cada célula é apoiada no solo ou na estrutura do fabricante de tapetes por um pé pivotante,
equipado com um sistema de rótula que assegura o retorno à posição inicial (contrariando todos
os esforços laterais).
A ligação das células é realizada numa caixa misturadora que cumpre IP67, da qual sai apenas
um cabo de ligação ao visor.
A dimensão da plataforma é definida mediante a necessidade e tráfego de cada aeroporto.
O numero de displays, o comprimento dos cabos display - visor , o protocolo de comunicação
bem como todos os detalhes deste equipamento são parametrizados e definidos conforme cada
aplicação ou empresa aplicadora.
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