
 

 

БАНКАРСКА ОПРЕМА

МУЛТИ ВАЛУТЕН
БАНКНОТИ 

Модел: NC 71

 

Kраток опис: 
NC 7100  – фитнес сортирач
банкнотите во нивоа, да го редуцира
точност. Има моќност да детектира
на банкнотите, дамки, извалканост
направен сите овие операции

NC – 7100 дизајниран е
фалсификати. 

 

 Карактеристики
• Ефикасност – способност
различни деноминации

• Фитнес – сортирање
за детекција на дупки
банкнотите, дамки, извалканос

• Прецизност – детектирање
рефлексија и сензор за
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ОПРЕМА – СОРТИРАЧ НА БАНКНОТИ 

МУЛТИ ВАЛУТЕН СОРТИРАЧ НА
 

7100 

 

сортирач на банкноти со капацитет да
нивоа да го редуцира обемот на работа со висока
моќност да детектира дупки, искинати банкноти, подвиткани

извалканост, леплива лента на банкнотите
овие операции да можат  се извршуваат и истовремено

дизајниран е со најнапредна технологија за детектирање

Карактеристики: 
способност за сортирање на мешани

деноминации, фитнес, ориентација. 
сортирање на банкнотите по фитнес или квалитет

детекција на дупки, дупки, искинати банкноти, подвиткани
дамки, извалканост, леплива лента на банкнотите

детектирање на фалсификат: MR, MG, CIS, UV, IR 
и сензор за густина. 
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NC 7100 

СОРТИРАЧ НА 

капацитет да ги разделува  
со висока ефикасност и 

банкноти, подвиткани агли 
банкнотите.  Дизајнот е 
истовремено. 

технологија за детектирање на 

мешани банкноти од 

или квалитет со можност 
банкноти подвиткани агли на 

на банкнотите.   
MR, MG, CIS, UV, IR 
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БАНКАРСКА ОПРЕМА – СОРТИРАЧ НА БАНКНОТИ NC 7100 

• Удобност – ја следи секоја трансакција по датум, име на корисник и 
сериски број. 

• Едноставна употреба – континуирана работа со детекција на грешни 
кодови 

• Технологија – препознавање на мешавина од банкноти врз основа на 
карактерот на секоја банкнота 

• Дополнителни карактеристики – можност за примена во казина, 
препознавање на казино тикетот. 

• Различни модови на броење – повеќе од 7 различни модови на 
оперирање 

• Одличен квалитет – компактно дизајниран и елегантен  
• Лесна надградба – можност за софтверска надградба преку компјутер, 

SD картица или LAN 
• Сеопфатна функционалност – можност за конекција со печатач, 
принтање на сериските броеви на банкнотите и сите важни оперативни 
резултати при обработка на банкнотите. 

Спецификација: 

Механизам 
 

Ролер фрикциски систем 
 

Детекција на фалсификати Dual CIS, IR Reflection and 
Transmission, MR, MG, Thickness 
Sensor, UV 

Брзина на броење Броење - 1500 банкноти/мин. 
Деноминација - 1000 банкноти/мин. 
Сериски броеви - 1000 банкноти/мин. 
Фитнес броење - 1000 банкноти/мин. 

Детекција на деноминација Контактен сензор за слика 
Расположливи валути MKD,EUR,USD, GBP,CHF 
Капацитет на хопер 
 

Max. 500 банкноти 
 

Капацитет на стакер 
Капацитет на полица за отфрлени 
банкноти 

Главен капацитет  250 банкноти  
Капацитет на одбивање Мах. 100 
банкноти 

Големина на банкнота 60 X 85 X 0.08mm ~ 100 X 190 X 
0.12mm 

Дисплеј 3.5” color TFT 
Напојување 100 ~ 240V AC, 50/60Hz 

 
Потрошувачка 
 

Max. 150W 
 

Димензии (mm)  
 

330(W) X 330 (D) X 350 (H) mm 

Тежина ~ 18 kg 
Интерфејс RS-232 X 2    
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БАНКАРСКА ОПРЕМА – СОРТИРАЧ НА БАНКНОТИ NC 7100 

USB X 1 
SD картичка X 1 

Опции Надворешен дисплеј 
Термички принтер 

 
 

 


