
 

 

Sprzedaż 
kart 

  

CARTADIS CD20 i CD30  

 

Powyższy Cartadis CD20 posiada mechanizm na 
monety, czytnik banknotów oraz drugi podajnik kart 

(opcjonalnie).  

Automat sprzedający karty w formacie ISO 

 Sprzedaje wszystkie karty formatu ISO tak z 
papieru jak i plastiku o grubościach od 0.2mm  
do 0.8mm: 

-  z chipem lub 
-  z paskiem magnetycznym 

 Zarządza statystykami sprzedaży 
 Posiada możliwość obsługi monet i/lub banknotów 

w zależności od modelu 



 
 Statystyki 

Ilość gotówki jest sumowana w statystykach sprzedaży. Osoba odpowiedzialna za obsługę urządzenia 
może wydrukować raport, a także ilość sprzedanych kart oraz zebranej gotówki sprawdzić na wyświetlaczu 
urządzenia. Urządzenie jest wyposażone w port szeregowy RS232 co pozwala na podłączenie opcjonalnej 
drukarki Cartadis. 

 Ustawienia  
Wewnątrz urządzenia dostępna jest klawiatura służąca do programowania maszyny. Za jej pomocą można 
ustalić ceny sprzedaży kart, a także które monety i banknoty mają być akceptowane. Urządzenie jest 
wyposażone w sprawdzony system sprzedaży, który pozwala sprzedawać karty papierowe (CD20) oraz 
plastikowe (CD30). 

 

 Dostępne 6 modeli urządzenia  
Cartadis CD20 (sprzedaż kart papierowych) 
- ze skanerem monet 
- ze skanerem monet oraz banknotów 
- ze skanerem banknotów 
 
Cartadis CD30 (sprzedaż kart plastikowych) 
- ze skanerem monet 
- ze skanerem monet oraz banknotów 
- ze skanerem banknotów.  

 Specyfikacja  
 Cechy identyczne dla CD20 i CD30:: 

-  Wyświetlacz alfanumeryczny 16 znakowy 
-  Łącze drukarki 
-  Wymiary wykorzystywanych kart: 54 x 86mm 
-  Skaner monet akceptujący maksymalnie 8 różnych monet 
-  Skaner banknotów akceptujący maksymalnie 4 różne banknoty 
-  Pobór mocy: 230V - 25W 
-  Wymiary: 620mm x 470mm x 300mm 
-  Waga: 29kg 
 
Cechy szczególne CD20: 
-  Akceptacja kart papierowych (0.2 - 0.4mm) 
-  Pojemność podajnika: 300 kart 
-  Opcjonalny drugi podajnik (możliwość sprzedaży dwóch różnych typów kart) 
 
Cechy szczególne CD30: 
-  Akceptacja kart plastikowych (0.4 - 0.8mm) 
-  Pojemność podajnika: od 400 do 800 kart w zależności od grubości  
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