DE LA RUE
CASH SYSTEMS
Банкнотоброячна машина
Óñúâúðøåíñòâàí äåòåêòîð çà ôàëøèâè
Åâðî áàíêíîòè, îñòîéíîñòÿâàíå, íåïðåêúñâàåì ïðîöåñ

2890VB

ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ

www.megatex.bg

2890VB
Банкнотоброячна машина
Банкнотоброячната машина 2890VB се откроява с възможността
за преброяване на големи банкнотни масиви. Тя взема смесената
стойност на пачката с баланс към по-високо равнище на
стойността, като по този начин чувствително повишава
продуктивността и ефекта от работата си.

Лесна употреба
С 2890VB отпада необходимостта от оператор благодарение на
факта, че предварително групира, идентифицира и
остойностява банкнотите без оглед на размер, номинация или
ориентацията им.

Повишена прецизност
Демонстрирайки на практика най-новия технологичен подход за
детекция на банкноти, 2890VB значително снижава процента на
погрешната класификация и невъзможните за разчитане банкноти.
По този начин максимизира точността на разпознаването и
обработваните банкноти.

Непрекъснат процес на работа
Механизъм гарантира непрекъснат режим на работа за следните
функции:
-смесена стойност на номиналния размер на банкнотите при
същевременно отсортиране, т.е. изключване от групата на
невалидни номинали и грешни банкноти
-контролирани от оператор размери на номинала по процеса на
отсортиране - режим на бракуване
-фиксиране на посоката и ориентацията

Режим на работа с партиди
Моделът 2890VB притежава опция за вариращ размер на
партидите. Чрез предварителна селекция на количеството върху
клавиатурата, машината преброява от 0 до 999.

Разпознаване на фалшифицирани
Евробанкноти
2890VB демонстрира високи нива на разпознаване на Евро
фалшификати. Системата на De La Rue ЂІV съчетава новата SMDS
(Усъвършенствана Система за Магнитна Детекция) технология и

Интелигентност
Стандартен сериен порт осигурява лесна интерфейс връзка към
принтер, компютър или друго устройство.

Машините на De La Rue за преброяване и на парични наличности
са пряк резултат от около 40-годишен опит в дизайна,
производството и дистрибуцията на банкнотоброячни машини.
Системите по управление на качеството
са напълно
съобразени със стандарта ISO-9002. В световен мащаб
гаранционното и извънгаранционното обслужване са осигурени
посредством мрежа от офиси и оторизирани дистрибутори.

Технически характеристики
Размер на подаваните банкноти
100mm x 50mm до 195mm x 85mm
Капацитет на подаваните банкноти
500 банкноти

Размери

Капацитет на групиране
200 банкноти
Скорост на броене
600/800/1000 банкноти в минута
Batching capability
Variable from 0-999 via keypad

Височина:
469mm

LCD Дисплей
Брояч-6 цифри/групи-3 цифри/стойност-6 цифри
Междинна и крайна сума - 8 цифри
Номинална мощност
98V - 264V AC (+ or - 10%), 50/60 Hz
Характеристики
€IV Магнитна детекция (SMDS и UV)
RS232 сериен порт

Дължина:
457mm

Ширина:
375mm

Тегло: 17.72 кг

This leaflet is for general guidance only. De La Rue
International Limited is pleased to give detailed
specifications of its products in this leaflet. As the
companyХs products and services are continually being
developed it is important for customers to check that the
information contained herein includes the latest
particulars. This document is not part of a contract or
licence save insofar as may be expressly agreed.
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