
Platební terminály

My Laundry
Technologie MIFARE® pro samoobslužné prádelny
Platební systém My Laundry, navržený kolem bezhotovostního systému WorldKey, kombinuje 
všechny výhody plynoucí z technologie Mifare® s bezpečností a spolehlivostí nainstalovaných 
periferií. Umožňuje správu až 32 různých praček a sušiček díky modularitě instalovaných periferií.
My Laundry nabízí celou řadu možností platby a je dodávána s praktickou a bezpečnou klávesnicí. 
Uživatel může platit v hotovosti, kreditní nebo debetní kartou nebo s řadou karet, klíčů nebo 
ovladačů WorldKey.

Funkce
• Zjednodušené uživatelské rozhraní, sestávající z

alfanumerického displeje a praktické klávesnice

• Měnička mincí RR6 HD: modulární 6-trubicový kazetový
systém s největší kapacitou mincí na trhu, certifikovaná
ECB

• Čtečka bankovek NV9 MDB s 300 zakladačem
bankovek, certifikovaná ECB

• Čtečka kreditních karet je k dispozici volitelně

• Čtečka karet / klíčů Mifare®, schopná spravovat bonusy,
„happy hours“ (šťastné hodiny) a propagační kampaně
pro zvýšení loajality zákazníků

• Ethernetové připojení pro programování platebních
terminálů a správu účetnictví

• Moderní rozhraní stroje:
- KPM, pro ovládání 4 spotřebičů (až do maximálně 16 praček nebo 
sušiček);
- RIO pro ovládání 8 spotřebičů (maximálně 4 rozhraní a celkem 32 
praček nebo sušiček)

• Přední otevírání a zajištění se 3 uzavíracími body

• Přístup do pokladny chráněné zvláštním zámkem

• Různé režimy instalace: namontované na stěně pomocí
dodaného držáku nebo zapuštěné pomocí volitelné
příruby
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Technická schémata

Nainstalované periferie
• Měnička mincí RR6 HD
• Čtečka bankovek NV9 MDB
• Bezhotovostní systém Worldkey s čtecí 
hlavou Sky
• 2 desky KPM pro správu 8 strojů se signálem 
„obsazeno“

Volitelné doplňky 
• Příruba pro zapuštěnou montáž
• Měnitelná grafika dle množství 

Technické údaje
Rozměry (ŠxVxH) 456 x 764 x 267 mm

Hmotnost 50 kg

Napájení 230 Vac

Spotřeba energie 120 VA

Provozní teplota 5 °C ÷ 50 °C

Související výrobky

Volitelné periferie
• Čtečka kreditních karet Nayax
• Čtečka kreditních karet EMV 5.2 Banksys 

Xenteo
• Termální tiskárna pro tisk účtenky
•  Další desky KPM pro správu 12 nebo 16 

strojů se signálem „obsazeno“
• Desky RIO pro správu 24 nebo 32 strojů se 

signálem „obsazeno“

- nastavení a konfiguraci všech dostupných 
možností

-  kontrola účetních údajů a operací 
prováděných strojem

- import / export účetních dat a 
konfiguračních parametrů různými 
způsoby: s programovacím klíčem, přes 
USB nebo přes web

Pozn. Měrná jednotka: mm

Nástroje
Konfigurační 
program UNICO
Inovativní program pro 
kompletní konfiguraci 
platebního terminálu 
přes PC, který 
umožňuje:

• Worldkey
• Worldkey Lite
• Měnička mincí RR6 HD PRO
• Čtečky bankovek
• Počitadla mincí / bankovek

Kapacita mincí v 
zásobníku
1 000 kusů celkem
Čtečka bankovek se 
stohovačem
300 kusů bankovek

6 trubic pro zásobu mincí na
400 ks mincí různé hodnoty 
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