
Este terminal foi desenvolvido visando atender 
as necessidades do transporte urbano, permitindo 
realizar as funções de consulta e recarga 
de bilhetes do transporte, com o uso de dinheiro
ou cartões de débito/crédito. Possui características  
e segurança que possibilita a instalação em terminais 
de ônibus, metrô e pontos de vendas de bilhetes 
ou em qualquer ambiente comercial 
(shoppings, supermercados, farmácias e outros).

TERMINAL 
DE RECARGA 
DE BILHETE 
TRB-3000

CARACTERísTICAs:

Pagamento em dinheiro – 
validador “single note”.

Pagamento em cartão 
débito/crédito.  
Leitura/gravação de cartões.

LCD 15” com touchscreen 
de fácil utilização.

Impressão de recibos.

Segurança: cofre de aço 
de ½ polegada.

Fechadura eletrônica com senha 
randômica.

Placa de Segurança com interface
para sensores.



ARQUITETURA INTERNA
Processador Intel
Memória DDR3 - 4GB
HDD 500 Gb
Ethernet 10/100/1000 On Board
Sistema operacional Windows 7

CONDIÇÕEs DE INsTALAÇÃO
• Alimentação bivolt 110/220 VAC.
• No Break de 700 VA interno
   (monitorado via USB).
• Temperatura 0°C a 40°C 
    e umidade relativa 10% a 80%    
    (Sem condensação).

sENsOREs
• Placa de Segurança com
    interface para sensores.
• Sensor de abertura 
   do gabinete superior.
• Sensor de abertura 
    da porta do cofre.
• Sensor de malote presente.
• Sensor sísmico (opcional).

EsPECIFICAÇÕEs
TÉCNICAs 
TRB-3000

PAGAMENTO
Validador de cédulas nota a nota.
  • Malote de lona autolacrável;
PINPAD para pagamento com 
cartões de crédito e débito.

MONITOR DE VíDEO
LCD 15” com Touch screen - PCAP.

IMPREssORA
Impressora térmica 
ultrarrápida, com guilhotina 
e corte automático dos recibos.
Bobina de papel com 80 mm de 
largura e até 83 mm de diâmetro.

COFRE/sEGURANÇA
Cofre de aço de ½” com porta de ½”.
Fechadura eletrônica com senha 
dinâmica (“randômica”).

LEITORA/ 
GRAVADORA DE CARTÕEs
Leitora de cartão inteligente 
(Smart Card) sem contato (USB).
1 slot interno para cartão SAM ISO7816.
Cartões suportados::
    • ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire,  
        Ultralight, etc.);
    • ISO 14443B (Crypto RF, Micropass);
    • Jewel;

DIMENsÕEs E PEsO
• 500mm (L) x 625mm (P)  
   x 1.350mm (A).
• 350 Kg.
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