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Монетоброячна/пакетираща/верифицираща машина
Компактна и бърза, подходяща за големи монетни масиви
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7500/7550 е високоскоростна,
компактна монетоброячна машина с
едноформатен номинален размер,
която е същевременно приложима за
пакетаж и удостоверяване на
автентичност.

Технически характеристики
Размери
Височина: 203mm
Дължина: 318mm
Ширина: 597mm
Тегло

Бързина и ефективност

Лекота на употреба

7500/7550 повишава
оперативната
продуктивност чрез прецизно броене до
4000 монети в минута.

7500-7550 е в състояние да обработи
практически всяка монета или монетно
платежно средство с номинална стойност.
Монетите могат да се броят по пореден номер
или по стойност, като количеството се изписва
върху лесен за разчитане течнокристален
8цифров дисплей.

Накланящия се инспекционен контейнер е
с голям капацитет и побира до 5 000
монети, осигурявйки удобен и ефективен
метод за зареждане на монетите в
приемащото ги входящо устройство.
Компактни размери
4,000 монети
в минута
Накланящ се
инспекционен
контейнер до 5000
монети

Програмируемите стопери за торбички дават
възможност за прецизното им напълване до
всяко монетно ниво.
Благодарение на своя дизайн, машината не
налага непременното си монтиране в ъглите
на масата. Лицева и част е лесно достъпна от
оператор, което повишава директно
ефективността и.

22.2кг
Размер на подаваните монети
Диаметър: 15.0mm до 38.0mm
Капацитет на подаващото устройство
Накланящ се съд за монетите
5,000 x 18mm монети
Автоматично превъртане на диска
Скорост на броене
До 4,000 монети в минута
Стопери
Програмируеми стопери от 1-999,999
Номинална мощност
115V(±10%), 230V(±10%), 50/60 Hz

Опции
Торбички за неизползваните тубички
Магнит на инспекционната вана
Благодарение на уникалния механизъм за
Приставка за отсортирани монети
сортиране в контейнери (тубички), монетите
автоматично се подреждат в тях, като така се RS232 сериен порт
осъществява пакетаж с една единствена ръка. 7550
С програми за опаковане, подреждане в
партиди и преброяване, 7500-7550 дава Компонентите на 7550 осигуряват дълга и
възможност за гъвкав процес на работа. безпроблемна работа.
Способността да закрепва контейнерните
тубички е една от причините за
многостранното й приложение.
Многофункционалност

Компактни размери
Усвоявайки минимално пространство,
7500-7550 се вписва във всякаква работна
среда. Допълнителен щендер със
заключващи се колелца позволява 75007550 да се транспортира и да се използва
за разнородни дейности.

Машините на De La Rue за преброяване и сортиране на парични наличности са
пряк резултат от около 100-годишен опит в дизайна, производството и
дистрибуцията на безпрецедентни монетообработващи машини. Системите
по управление на качеството са напълно съобразени със стандарта ISO-9002.
В световен мащаб гаранционно и извънгаранционно обслужване са осигурени
посредством мрежа от офиси и оторизирани дистрибутори.
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