Cashwork Coin 200
HODNOTOVÁ počítačka mincí
POČÍTÁ + VYHODNOTÍ NOMINÁL netříděných mincí -MIX.

• počítá NETŘÍDĚNOU hotovost – MIX
• počítá a vyčíslí NOMINÁLNÍ HODNOTU
• počítá NON STOP
• třídí do 2 zásobníků MIX mincí
• rychlost zpracování 900 ks/min.
• přesnost počítání
• provozní spolehlivost
• snadná obsluha a manipulace

Počítačka umožňuje RYCHLÉ + PŘESNÉ zpracování netříděných mincí ( MIX různých nominálních hodnot) :
• vyčíslí počet kusů spočítaných mincí, včetně počtu jednotlivých nominálů – SKLADBU
• vyčíslí celkovou nominální hodnotu spočítaných mincí
• zobrací výčetku spočítaných mincí (tuto lze vytisknout na externí tiskárně)
• ověří pravost spočítaných mincí a to na technicky nejvyšší dostupné úrovni
• do samostatného zásobníku vytřídí mince jiné měny, mince neplatné či poškozené (REJECT)
• nabízí 3 režimy práce :
COUNT-počítání NOMINÁLNÍ HODNOTY a kusů netříděných mincí – MIX, vyčíslení výčetky/skladby mincí
(všechny zpracované/spočítané mince padají do jednoho pytle )
SORT -počítání KUSŮ a nominální hodnoty jedné předem navolené mince,
(všechny mince předem zvolené nominální hodnoty padají do jednoho pytle, mince všech
ostatních nominálních hodnot padají do 2.pytle )
BATCH -odpočítá mince do obsluhou zvoleného počtu kusů -BALÍČKU
Nominální hodnota mincí je vyhodnocena na základě charakteristických elektro-magnetických vlastností mincí
snímaných ECB certifikovaným mincovníkem.
O vysoké technické úrovni svědčí certifikace ECB (Evropské Centrální Banky).
VYBAVENÍ POČÍTAČKY :
- automatické vyhodnocení měny
- 2 konfigurovatelné výstupy na mince + 1 REJECT
- update SW pře USB
- základní režimy: počítání, třídění, dávkování ( 1 až 999 )
- automatický Start/Stop systém
- termo-tiskárna ( příplatkové vybavení )
- redukce výstupu se závěsy na pytle ( příplatkové vybavení )
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TECHNICKÉ ÚDAJE :
Rychlost počítání
Kapacita vstupního zásobník
Rozměry zprac.mincí -průměr
Velikost zařízení
Hmotnost
Napájení
Konektivita
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900 ks/min
500 ks
14 – 34 mm
354 x 406 x 272 mm
28 kg
230 V / 50Hz
Seriový port – pro tiskárnu
RS 232 -interface pro PC
USB – pro upgrade SW
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