
UNICARD® 76
Samoobslužný platební terminál pro neveřejné 

i veřejné čerpací a plnicí stanice

Základní charakteristika

• moderní a robustní konstrukce
• modulární koncepce, počet terminálů dle požadavků 

provozovatele
•  variabilní provedení pláště terminálu (samostatný 

sloup, nástěnné a nerezové provedení, terminál 
integrovaný do výdejních stojanů)

• grafický intuitivní dotykový displej
• široká škála identifikátorů - bezkontaktní radiofrek-

venční karty a čipy, touch čipy atd.
• prakticky neomezený počet řidičů a vozidel

• možnost čerpání s předvolbou
• kredity, limity, speciální zákazy
• připojení na různé typy výdejních stojanů
• obslužný program UniPOS, UniCENTRUM
• tisk dokladu o čerpání
• možnost prodeje za hotové
• bezobslužný nepřetržitý provoz, úspora pracovních sil
• spolehlivost
• zákaznické barevné provedení

stika



Technické údaje:

Plášť vyroben z ocelového plechu, barevné provedení dle přání 
 zákazníka, standardně RAL9003 – bílá
Rozměry sloupové provedení (v x š x hl): 1685 x 400 x 400 mm, 
 nástěnné provedení (v x š x hl): 600 x 400 x 240 mm
Hmotnost  sloupové provedení: 75 kg, nástěnné provedení: 15 kg
Přední panel  ocelové provedení, barva RAL7016 – tmavě šedá, 
 nerezový lakovaný štítek
Displej   grafický LCD s podsvícením, 320 x 240 bodů
Klávesnice a tlačítka   kovová antivandalní klávesnice 4 x 4 klávesy
Čtečky identifikátorů   čtečky pro radiofrekvenční karty a chipy, Touch chipy atd.
Vnitřní paměť   min. 4500 identifikátorů a více jak 1000 transakcí 
 pro autonomní provoz
Tiskárna   termotiskárna, šířka papíru 59 mm
Topení pro tiskárnu   100W, řízené termostatem
Komunikační rozhraní   RS-232, RS-485, LAN, IrDA, rádiová RFCU, BlueTooth
Pracovní podmínky   od -20°C do +50°C, relativní vlhkost max. 95%
Krytí  IP43
Napájení   230V / 50Hz, 200VA
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Platební terminál UNICARD® 76 slouží pro samoobslužný výdej PHM pro vlastní spotřebu, 
pro fakturované zákazníka a případně i pro prodej v hotovosti s využitím vyhrazeného 
identifikátoru. Výdej PHM je založen na identifikaci řidiče a vozidla (v jednokartičkovém 
nebo dvoukartičkovém režimu). Identifikátory jsou proti zneužití chráněny čtyřmístným PIN 
kódem. Před zahájením čerpání může systém požadovat zadání doplňkových informací 
(stav tachometru, motohodin atd.).


