DP-7100 E / 3D=
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ & ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ:
Διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο τεχνολογίας touch screen που προσφέρει ευελιξία και
ταχύτητα στην επιλογή των καταμετρήσεων.
Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων καταμέτρησης και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του,
επιλέγονται πολύ εύκολα από το ευέλικτο και απλό πρόγραμμα μέσω του πληκτρολογίου.
Προσφέρει απόλυτη αξιοπιστία και ακρίβεια στην καταμέτρηση.
Διαθέτει μικροϋπολογιστή, που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος.
Ειδικά σχεδιασμένη για την νέα γενιά χαρτονομισμάτων ΕΥΡΩ.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
 Εντοπίζει τα μισά και διπλά χαρτονομίσματα.
 Εντοπίζει τα διαφορετικού μεγέθους χαρτονομίσματα , ελέγχοντας και τις τρείς
διαστάσεις του χαρτονομίσματος (πάχος, ύψος, πλάτος).
ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
 Έλεγχος της ποιότητας του χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας UV.
 Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG.
 Έλεγχος γνησιότητας μεταλλικής ταινίας, με ανιχνευτή MΤ, νέας τεχνολογίας που
ελέγχει την αγωγιμότητα της μεταλλικής ταινίας.
 Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.
 Διαθέτει αισθητήρα Colour Image Sensor.
 Εγκεκριμένο από την Ε.Κ.Τ για την ανίχνευση πλαστών χαρτονομισμάτων.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
 Τρείς ταχύτητες καταμέτρησης 800--1200-1500 χαρτονομίσματα / λεπτό,
επιλεγόμενες από τον χειριστή, ώστε ταυτόχρονα να πραγματοποιείται και οπτικός
έλεγχος από τον χειριστή.
 Καταμετρά και ελέγχει ΕΥΡΩ, ΔΟΛΛΑΡΙΑ Η.Π.Α και ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.
 Άμεση προεπιλογή καταμέτρησης από το πλήρες και εργονομικό πληκτρολόγιο.
 Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη τύπου LCD, με πλήρη μηνύματα.
 Δυνατότητα μεικτής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων με εμφάνιση της συνολικής
αξίας καθώς και ανάλυση των χαρτονομισμάτων που έχουν καταμετρηθεί.
 Αυτόματη ή χειροκίνητη εκκίνηση καταμέτρησης, επιλεγόμενη από τον χειριστή.
 Πρόσθεση καταμετρήσεων, εμφανίζει το άθροισμα περισσότερων καταμετρήσεων.
 Χοάνη εισόδου για 300 χαρτονομίσματα.
 Χοάνη υποδοχής 250 χαρτονομισμάτων.
 Αθόρυβη λειτουργία.
 Σύνδεση με δεύτερη οθόνη για τον πελάτη, διαθέτει θύρα RS 232 για επικοινωνία
με Η/Υ.
 Διαστάσεις χαρτονομίσματος: 110 Χ 50 έως 185 Χ 90 mm.
 Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.
 Εύκολη απεμπλοκή χαρτονομίσματος, καθώς το σύστημα προώθησης
χαρτονομισμάτων αποτελείται από ειδικού μείγματος ελαστικά, επίσης το άνω
μέρος είναι ανακλινόμενο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη πρόσβαση στον
χειριστή.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
 Τάση λειτουργίας: 99-245 V.
 Κατανάλωση: 40 W.
 Βάρος: 6.7 κιλά.
 Διαστάσεις: 235 Χ 290 Χ 195 mm.

