
 

 

БАНКАРСКА ОПРЕМА

МУЛТИ ВАЛУТЕН
БАНКНОТИ 

Модел: NC 60

 

Kраток опис: 
NC 6000 – Мултивалутен
банкноти кој користи оптички
препознавање на банкнотите
напредната технологија кој
уред Ви овозможува заштита

 Карактеристики
• Броење на различни валути
• Различни модови на

броење на една деноминација
• Различни модови на

ориентација, аверс/реверс
• Подржува работа на

индивидуални сетирања
• Вграден LCD дисплеј во
• Едноставно одржување
• Лесна надоградба на софтверот
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ОПРЕМА – СОРТИРАЧ НА БАНКНОТИ 

МУЛТИ ВАЛУТЕН СОРТИРАЧ НА
 

: NC 6000 

 

Мултивалутен, интелигентен и сигурен бројач и
користи оптички преглед и преработка на слика технологија

банкнотите и правење разлика на деноминации
технологија која ја поседува за детекција на фалсификати

овозможува заштита од измама и криминал. 

Карактеристики: 
различни валути (MKD,EUR,USD, CHF, GBP) 
модови на броење: (броење на различни валути
една деноминација (dd count), броење (pcs count
модови на сортирање:  (сортирање по една

ориентација аверс/реверс, емисија) 
работа на две лица – како посебни корисници

индивидуални сетирања. 
дисплеј во боја со графички кориснички интерфејс

Едноставно одржување на уредот  
надоградба на софтверот – со SD картичка 
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NC 6000 

СОРТИРАЧ НА 

бројач и сортирач на 
слика технологија за 

на деноминациите. Со 
детекција на фалсификати овој 

 
различни валути (mix count), 

pcs count)) 
сортирање по една вредност, 

посебни корисници, со 

кориснички интерфејс. 
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БАНКАРСКА ОПРЕМА – СОРТИРАЧ НА БАНКНОТИ NC 6000 

Спецификација: 

Механизам 
 

Ролер фрикциски систем 
 

Детекција на фалсификати UV, MG,IR 
Капацитет на хопер 
 

Max. 500 банкноти 
 

Капацитет на стакер Max. 200 банкноти 
Капацитет на полица за отфрлени 
банкноти 

30 банкноти 

Брзина на броење 600 / 800 / 1000  банкноти /мин. 
Расположливи валути MKD,EUR,USD, CHF, GBP 
Големина на банкнота 60 X 85 X 0.08mm ~ 100 X 190 X 

0.12mm 
Дисплеј 3.5” TFT LCD 
Напојување 100 ~ 240V AC, 50/60Hz 

 
Потрошувачка 
 

Max. 50W 
 

Димензии (mm)  
 

282(W) X 272 (D) X 272 (H) 

Тежина 8,2 kg 
Интерфејс RS-232 X 2    

USB X 1 
SD картичка X 1 

Опции Надворешен дисплеј 
Термички принтер 

 
 

 


