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KOPERTOMAT – TERMINAL DZIENNIKA PODAWCZEGO

producent: Infobox
model: KPL

 Zobacz jak działa KOPERTOMAT ->

SAMOOBSŁUGOWE URZĄDZENIE do składania dokumentów w urzędzie o dowolnym formacie i

dowolnym  rodzaju  papieru.  Usprawnia  przyjmowanie  wniosków  składanych  przez  klientów  w

okresach wzmożonego ruchu generującego kolejki do „dziennika podawczego”. 

KOPERTOMAT od strony klienta i urzędu będzie realizował funkcje podobnie jak poczta. Klient po

złożeniu w urządzeniu pakietu dokumentów, uzyska imienne potwierdzenie złożenia.

Urząd okresowo opróżni  kopertomat i  przyjmie dokumenty do Systemu Obiegu Dokumentów.

Urządzenie  ma za  zadanie  odciążyć  pracę  personelu  zaangażowanego  do  odbioru  składanych

przez klientów pism, wniosków i formularzy.

Kopertomat może pracować poza godzinami pracy urzędu tj. 24h na dobę.

https://www.youtube.com/watch?v=eW-z3LLOFrI
http://sensonics.pl/
https://aktywnatablica.sklep.pl/pl/n/download/9/rosy-a4-folder-net.pdf
https://aktywnatablica.sklep.pl/pl/n/download/6/Sensolab-IP_folder.pdf
https://aktywnatablica.sklep.pl/pl/n/download/8/dine-a4-folder-copy.pdf
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DANE TECHNICZNE KOPERTOMAT – terminal dziennika podawczego

MODUŁ CENTRALNY obudowa - korpus wykonany jest z blachy stalowej o konstrukcji samonośnej,
malowanej proszkowo proszkowo farbą poliestrową, drobrnostrukturową w 
kolorach wybranych przez Zamawiającego z palety RAL, odprony na akty 
wandalizmu, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów 
wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń

w korpusie umieszczona jest jednostka sterująca, elektryczna skrzynka 
rozdzielcza z zabezpieczeniami, system wentylacji

panel przedni wraz z ramką monitora dotykowego wykonane z blachy 
stalowej, malowanej proszkowo; w panelu frontowym szczelina drukarki 
potwierdzeń (wydawanie wydruku potwierdzenia)

panel frontowy otwierany uchylnie do przodu z automatycznym zamkiem 
elektrycznym

na froncie obudowy możliwość umieszczenia podświetlonego loga lub grafiki 
zgodnie z wymogami Zamawiającego

dostęp eksploatacyjny od frontu do: drukarki potwierdzeń (wymiana rolek 
papieru termicznego)

dostęp serwisowy od tyłu urządzenia  zabezpieczony zamkiem patentowym

wymiary modułu – 1410 x 360 x 590 [mm] (wys x szer x gł)

Monitor dotykowy przekątna monitora 19''

rodzaj wyświetlacza IPS TFT z podświetleniem W-LED

czas reakcji matrycy [msec] 6

kąt widzenia obrazu (poziom/pion) 1780 poziomo / 1780 pionowo 

jasność min [cd/m2] 250

kontrast min (typ.): 1000:1

naturalna rozdzielczość pracy 1280 x 1024@ 60 Hz

technologia detekcji dotyku pojemnościowa

twardość powierzchni 7H w skali Mohsa

Jednostka centralna procesor Intel

pamięć RAM 4 GB

http://sensonics.pl/
https://aktywnatablica.sklep.pl/pl/n/download/9/rosy-a4-folder-net.pdf
https://aktywnatablica.sklep.pl/pl/n/download/6/Sensolab-IP_folder.pdf
https://aktywnatablica.sklep.pl/pl/n/download/8/dine-a4-folder-copy.pdf
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dysk twardy SSD 120 GB

karta dźwiękowa zintegrowana

karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 MBit/s

karta graficzna Zintegrowana

Drukarka potwierdzeń technologia druku termiczna

rozdzielczość 8 pkt/mm

maks. szerokość druku 80 mm

maks. długość druku 600 mm

szybkość druku 152 mm/s

średnica rolki do 150 mm

Kamera typ matrycy CMOS

rozdzielczość połączeń wideo  HD  - 1280 x 720

rozdzielczość zdjęć 3 Mpix

korekcja ekspozycji automatyczna korekcja ekspozycji 
przy słabym oświetleniu

Zasilacz UPS pozwalający na podtrzymanie pracy urządzenia celem poprawnego 
zakończenia wykonywanej operacji  

moc pozorna  500 VA

moc rzeczywista 300 Wat

architektura line-interactive

czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 7,6 min

MODUŁ WYDAWANIA KOPERT realizuje funkcjonalność wydania klientowi, oznaczonej jego danymi, koperty,
która służy do zapakowania składanych dokumentów (pakiet dokumentów).

obudowa - korpus wykonany jest z blachy stalowej o konstrukcji samonośnej,
malowanej proszkowo farbą poliestrową, drobnostrukturową w kolorach 
wybranych przez Zamawiającego z palety RAL

drzwiczki pojemnika kopert z automatycznym zamkiem elektrycznym

uzupełniany pojemnik na koperty B5 na min 350 kopert, (4 pakiety po 50 szt)

podajnik kopert

laserowy zespół drukujący, nanosząca kody i dane personalne na koperty

szczelina odbioru koperty

głowica drukująca (kod kreskowy lub QR, inne dane opisujące składany 
pakiet dokumentów)

licznik kopert monitorujący ilość kopert w zasobniku

wysyłanie alarmu o konieczności uzupełnienia stanu kopert w zasobniku

uzupełnienie kopert jedynie przez osoby upoważnione – brak dostępu do 

http://sensonics.pl/
https://aktywnatablica.sklep.pl/pl/n/download/9/rosy-a4-folder-net.pdf
https://aktywnatablica.sklep.pl/pl/n/download/6/Sensolab-IP_folder.pdf
https://aktywnatablica.sklep.pl/pl/n/download/8/dine-a4-folder-copy.pdf
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zasobnika dla klientów lub osób nieupoważnionych

obudowa malowana proszkowo farbą poliestrową, drobnostrukturową w 
kolorach wybranych przez Zamawiającego z palety RAL

wymiary modułu – 1160 x 450 x 550 [mm] (wys x szer x gł)    

MODUŁ WRZUTNI realizuje funkcjonalność przyjęcia i gromadzenia przekazanych pakietów 
dokumentów.
szczelina wrzutni na pakiety dokumentów w kopertach formatu B5, 
otwierana i zamykana automatycznie w procesie składania dokumentów

obudowa - korpus wykonany jest z blachy stalowej o konstrukcji samonośnej,
malowanej proszkowo farbą poliestrową, drobnostrukturową w kolorach 
wybranych przez Zamawiającego z palety RAL

szczelina wyposażona w czujnik obecności pakietu

czytnik kodów, weryfikujący koperty we wrzutni na etapie przyjmowania

możliwość wycofania (nie przyjęcia) ze szczeliny wrzutni pakietu nie 
oznaczonego

rolki pędne przekazujące pakiet do pojemnika pakietów dokumentów

pojemnik na złożone pakiety dokumentów o pojemności min 120 pakietów 
standardowych (grubość pakietu standardowego 4-5 mm)

drzwiczki pojemnika pakietów z automatycznym zamkiem elektrycznym,

wysyłanie alarmu o konieczności opróżnienia pojemnika w związku z jego 
zapełnieniem

odbiór (opróżnienie pojemnika) pakietów dokumentów jedynie przez osoby 
upoważnione – brak dostępu do pojemnika dla klientów lub osób 
nieupoważnionych

wymiary modułu – 1160 x 330 x 550 [mm] (wys x szer x gł)    

STANDARDOWA KOLOROSTYKA korpus + ramka monitora w kolorze RAL2007 (jasny pomarańcz)
panel frontowy + ramka DS w kolorze RAL8022 (black brown)

OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE Windows 10 

ZASILANIE 230V, 50 Hz, 
pobór mocy max: 1500W,  średni: 100W

MATERIAŁY EKSPOLATACYJNE papier termiczny o szerokości 80 mm, gramatura 50-75 g/m2

koperty B5HK,kolor biały, gramatura 90 g/m2

WYMIARY W PEŁNEJ WERSJI 3 
MODUŁOWEJ     

1410 x 1100 x 590 [mm] (wys x szer x gł)    

GWARANCJA 24 miesiące

SERWIS zintegrowany system serwisowy system internetowego przyjmowania 
zgłoszeń RMA; infolinia 0800/0801

http://sensonics.pl/
https://aktywnatablica.sklep.pl/pl/n/download/9/rosy-a4-folder-net.pdf
https://aktywnatablica.sklep.pl/pl/n/download/6/Sensolab-IP_folder.pdf
https://aktywnatablica.sklep.pl/pl/n/download/8/dine-a4-folder-copy.pdf

