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BellCon S515

• Dokładna i niezawodna liczarka banknotów z funkcją sortowania.
• Automatyczne rozpoznawanie walut. Wystarczy umieścić banknoty na podajniku, S515 automatycznie wybierze odpowiednią
walutę i zacznie liczyć.
• Obsługuje 22 różne waluty: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, JPY, CAD, SEK, NOK, DKK, CZK, BGN, AED, TRY, RON, RUB, HUF, BAM, ILS,
RSD, HRK.
• Funkcja liczenia wartości dla banknotów sortowanych lub mieszanych nominałów (4 orientacje).
• Bardzo niski poziom hałasu.
• System rozpoznawania numeru seryjnego banknotów (oparty na OCR).
• Doceniona konstrukcja BellCon z jasnym i kolorowym wyświetlaczem 3,2 "wyposażonym w funkcję ekranu dotykowego.
• Logiczna i przejrzysta obsługa menu.
• Tryb sortowania, który umożliwia sortowanie banknotów z różnych emisji (starych I nowych).
• Podejrzane banknoty są odsortowane do kieszeni odrzutów i nie są liczone.
• Oprogramowanie może być aktualizowane przez standardową kartę pamięci SD lub przez komputer i kabel USB.
• Funkcja raportowania w celu dokładnego sprawdzenia wyników i szczegółów dotyczących odrzuconych banknotów.
• Wprowadzanie wartości wsadowej za pomocą szybkiego wstępnie ustawionego klucza lub klawiatury numerycznej.
• Można podłączyć zewnętrzny wyświetlacz i drukarkę (opcjonalnie).

Specyfikacja
Dwustronna listwa CIS , czujnik promieniownia UV, czujnik
szerokości I wysokości 3D, czujnik magnetyzmu MG.
Wymiary:
Waga:
Prędkość liczenia:

(W) 26,4 x (H) 30,2 x (D) 25,8 cm
9,2 kg
800/900/1100 banknotów na minutę

Ponad 50 banknotów
Całą pokrywę można otworzyć, aby uzyskać
pełny dostęp do wszystkich czujników

Zalety:
Pełna detekcja banknotów,
dedykowana dla poszczególnych
walut.

Korzyści:
BellCon S515 to oszczędność czasu i
pieniędzy. Zaawansowane funkcie
m.in: automatyczny wybór walut

Nowoczesny design,
zaawansowana technologia
niezawodność w atrakcyjnej cenie.

Zaawansowana platforma
oprogramowania, sprawia że
dodawanie nowych emisji banknotów
jest szybsze niż kiedykolwiek.

Łatwy dostęp do wszystkich czujników
I toru transportu banknotów.

Niewielkie rozmiary i cicha praca.

Osłona przeciwpyłowa

Praca ciągła, liczenie I sortowanie
jednocześnie.

Gwarancja
24 miesiące

V610 has an integrated carrying
handle.

