
 
  

Automat do sprzedaży/ładowania 
kart magnetycznych  

CARTADIS 
DRC4  

 
Powyższe urządzenie DRC4 posiada mechanizm 
na monety oraz czytnik banknotów  

 W zależności od modelu karty mogą być sprzedawane i 
ładowane po wrzuceniu monet i/lub banknotów.  

 Urządzenie DRC4 umożliwia sprzedaż nowych kart, a 
także doładowanie wcześniej sprzedanych (niezależnie  
od tego, czy został wykorzystany zapisany na karcie kredyt, 
czy nie).  

 Urządzenie obsługuje karty systemu Cartadis.  

 Czytniki Cartadis DRC4 wraz z terminalami Cartadis mogą  
tworzyć w pełni samoobsługową instalację.  



 

 Sprawdzanie gotówki i statystyk sprzedaży 

Statystyki mogą być odczytywane przez osobę odpowiedzialną za urządzenie i przeglądane na 
jego ekranie lub drukowane na opcjonalnej drukarce Cartadis. Dane zawierają: 
 -  ilość zainkasowanych pieniędzy, 
  -  ilość sprzedanych/doładowanych kart, 
  -  ilość zapisanych na kartach pieniędzy. 
Statystyki są dostępne w formie skumulowanej i okresowej. 

 Ustawienia cen sprzedaży  

CR3 posiada klawiaturę służącą do programowania i dostępną jedynie dla osoby odpowiedzialnej 
za urządzenie. Można ustalić ceny sprzedaży takie jak: 
 -  cenę sprzedaży karty z możliwością wstępnego zapisania określonej ilości kopii 
 -  cenę doładowania karty z możliwością ustalenia 4 malejących cen w zależności od ilości 
  wrzuconych pieniędzy  

 Przykład wykorzystania 

Urządzenia Cartadis są zaprojektowane do wykorzystania w publicznych lub szkolnych 
bibliotekach. Przykład: 
- biblioteka posiada 8 kopiarek pracujących z czytnikami TC4N 
- urządzenie DRC4 jest zainstalowane przy wejściu do biblioteki 
- ceny ustalone są następująco: 

 

Cena nowej karty 

 

Malejące ceny  
dla doładowania   

 

 Dostępne 3 wersje urządzenia 

Ze skanerem monet (6 różnych monet) 
Ze skanerem monet oraz skanerem banknotów (6 różnych monet - 4 banknoty) 
Ze skanerem banknotów (4 banknoty)  

 Specyfikacja  

Pojemnik na karty mieszczący około 400 kart. 
Automatyczne ładowanie i sprzedaż karty w jednym procesie. 
Podświetlony 80 znakowy wyświetlacz. 
Obudowa z 2mm stali, 2 zamki. 
Pobór mocy: 230V - 25W 
Wymiary: 470 x 490 x 300mm 
Waga (pusty): 28kg   
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