

     
      


     



     
      


     

       

      




     
     






















    
























Seria Julong JL206
liczarka wartociowa i sorter banknotów  
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Tryby liczenia 
Wartociowe-/Ilociowe, 

Sortowanie-/Sortowanie wg 
nominałów-/Sortowanie wg orientacji 

Pojemno
kieszeni 

500 banknotów (podajnik) 
200 banknotów (kiesze odbiorcza) 
100 banknotów (kiesze odrzutów) 

Detekcja 
IR podczerwie, UV ultrafiolet, MG 
magnetyzm, CIS, pomiar długoci  

i szerokoci  

Prdko Liczenie: 1400 banknotów/min. 
Sortowanie: 1100 banknotów/min. 

Wywietlacz Dotykowy 4,3’’ LCD  oraz tradycyjna 
klawiatura 

Interface USB, LAN, RS-232, Serial 

Pobór mocy 220V ± 10%, 50-60Hz 

Wymiary 330mm x 310mm x 340mm 
(L x W x H) 

Waga 14kg / 16kg 


