DORS 145
MULTIFUNKČNÍ tester pravosti bankovek a cenin

 použitelný pro jakoukoli měnu
(CZK, EUR, USD, GBP, PLN, … )
 kontrola ochranných prvků v UV spektru
 kontrola ochranných prvků ve viditelném spektru
 kontrola rozměrů zabudovaným měřítkem
 kontrola cenin až do rozměru A4
 externí lupa s 10x zvětšením a bočním přísvitem
případně vizualizace MG a IR prvků (příplatkové vybavení)
Multifunkční tester pro ověření pravosti bankovek jakékoliv měny, cenných papírů či jiných dokladů
OVĚŘENÍM OCHRANNÝCH PRVKŮ -VIDITELNÉHO spektra – všech 3 způsobů přisvětlení
-UV spektra
Umožňuje ověřování dokladů až do rozměru A4 (díky štěrbině v zadní části verifikátoru).
Tester lze doplnit příplatkovými systémy :
DORS 10
 DORS 10 – umožňující kontrolu ochranných prvků s 10x zvětšením a bočním přisvětlením
 DORS 15 – umožňující kontrolu MG a IR ochranných prvků
Velikost provedení a jednoduchost obsluhy umožňuje použití tohoto zařízení nejen na přepážky bank či směnáren ale
všude tam kde se pracuje s hotovosti, jako jsou obchody, supermarkety či podnikové pokladny.

Tester umožňuje ověřit více ochranných prvků na jediném zařízení.
Implementované VERIFIKAČNÍ SYSTÉMY
Bílé světlo –REFLECTED (nasvětlení HORNÍ)
Bílé světlo –TRANSMITTED (nasvětlení SPODNÍ)
Bílé světlo – nasvětlení BOČNÍ + lupa 10x
(příplatkový externí systém DORS 10)

MG systém (příplatkový externí systém DORS 15)
UV systém
Integrovaná pravítka

Kontrola následujících markantů /ochranných prvků
barevné podání, OVI, hologram, tiskové techniky, chyby, výmazy
vodoznak, mikrotext, soutisková značka, okénkový proužek,
mikroperforace
tiskové techniky – hlubotisk, mikrotisk a tiskové chyby, MVC
ochranných prvků, ochranných prvků se sklopným efektem
MG prvky, znaky a obrazy tvořené feromagnetickým inkoustem
kvalita papíru, UV barev, vláken, fluorescenčního obrazu
Rozměry bankovek

TECHNICKÉ ÚDAJE :
Externí lupa
UV spektrum
Viditelné spektru - SPODNÍ přisvětlení
- HORNÍ přisvětlení
Rozměry
Hmotnost
Příkon
Napájení
Bankovní Technika, spol. s r.o.
Kollárova 22
709 66 Ostrava – Mariánské Hory

10-násobné zvětšení + boční přisvětlení LED (příplatkové vybavení)
zářivky - celkem 12 W
zářivka - celkem 6 W
zářivka - celkem 6 W
266 x 131 x 131 mm
0,91 Kg
20 W
230 V / 50Hz
Web: www.banktech.cz
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E-mail: obchod@banktech.cz

