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K o r t a u t o m a t e r

Card 2000 systemet er
brugervenligt og funktionelt
i et enkelt design.

Systemet anvendes til kon-
tant afregning for op til
otte enheder. Alle kort-
automater har display, der
videregiver aktuelle infor-
mationer.

Automaterne fra card 1 til
card 8 kan benyttes med
chipkort, hvorpå der er
indsat penge. I de større
card 2000 systemer er der
mulighed for at loade og
udstede chipkort direkte i
automaterne.Til loadning
anvendes vore loadere, der
er beskrevet i produkt-
bladet loadere.

Automaterne har mulighed
for differentierede priser,
sprog, tidsbestemt åbnings-
tid, registrering af forbrug,
spærring af kort, opdeling i
grupper, opsummering af
forbrug og sommertid.
Automaterne kan desuden
sammenkobles med
adgangskontroller.

Kortautomaterne kan bru-
ges til f.eks. solcentre,
vaskemaskiner, tørretumb-
lere, brusebade, adgang,
bom, netcaféer, oliepumper,
kraner, affaldspumper,
hytter, kwh-måling i  
sommerhuse, flowmåling af
væsker.
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BECARD01

Card 1 kort-
automat til
styring af én
installation.
Rustfrit stål.
Mål i mm:
H: 216  
B: 148  
D: 100
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BECARD02

Card 2 kort-
automat til
styring af to
installationer.
Rustfrit stål.
Mål i mm:
H: 216  
B: 148  
D: 100

BEM803

Card 2000-8 C
til styring af
otte installatio-
ner, til kort.
Mål i mm:
H: 400  
B: 300  
D: 210

BEM808           

Card 2004
CMND til 
styring af otte
installationer,
med kort-
udsteder,
pålægning af
/mønt/sedler
på kort.
Mål i mm:
H: 600   
B: 400   
D: 260

BECARD04

Card 4 kortautomat til styring af fire installationer.
Rustfrit stål.
Mål i mm: H 216. B: 246. D: 100


