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Számolja a pénzt, számolja az előnyöket. 

GEMSYS NC 2000 (LED)   Professzionális bankjegyszámláló 

Tulajdonságok: 
 
Bankjegyek számlálása.                                                                                                 
Hiba ellenőrzési rendszere megakadályozza a kettős számlálást.                                       
Különleges továbbító rendszere biztosítja a különböző bankjegyek megfelelő kezelését.                                                     
Kezelhetősége egyszerű, jól áttekinthető a kijelző rendszere.                                             
Fixen és tetszőlegesen beállítható kötegelési értékek                              
Négysebességes számolási mód- 600, 900, 1,200 és1,500 bankjegy percenként.                                                                                  
Méret ellenőrzés (3mm, 4mm, 5mm)                                                                                                                    
A csúcsminőségű alkatrészek hosszú élettartamot garantálnak.                                                                          
Kategóriájában alacsony zajszinttel rendelkezik, köszönhetően műszaki felépítésének.                                                            
 
Specifikáció: 
 
DD bankjegyellenőrzés                                                                                                  
Négy sebességi fokozat                                                                                           
Kötegelési érték tetszőleges beállítása                                                                
Felső bankjegyadagoló rendszer.                                                                              
Az utolsó számolási és ellenőrzési folyamatokat tárolja a memóriájában                                                                    
Csendes működés.                                                                                        
Automatikus és manuális indítás                                                                                              
Halmozott összesítés a kijelzőn 
Számolási sebesség 1,200 és 1,500 bankjegy/perc.                                                          
Adagoló kapacitása 350 bankjegy.                                                                                
Kiszedő kapacitása 200 bankjegy.                                                                                   
Bankjegy méret: 110 x 50 mm –től 185 x 95mm –ig                                                             
Áramellátás: AC 230V-50Hz. 
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Számolja a pénzt, számolja az előnyöket. 

GEMSYS NC 3000 (VFD)   Professzionális bankjegyszámláló 

Tulajdonságok: 
 
Bankjegyek ellenőrzése és számlálása. 
UV és méret ellenőrzés.                                                                                                 
Hiba ellenőrzési rendszere megakadályozza a kettős számlálást.                                       
Különleges továbbító rendszere biztosítja a különböző bankjegyek megfelelő kezelését.                                                     
Kezelhetősége egyszerű, jól áttekinthető a kijelző rendszere.                                             
Fixen és tetszőlegesen beállítható kötegelési értékek                              
Négysebességes számolási mód- 600, 900, 1,200 és1,500 bankjegy percenként.                                                                                  
Méret ellenőrzés (3mm, 4mm, 5mm)                                                                                                                    
A csúcsminőségű alkatrészek hosszú élettartamot garantálnak.                                                                          
Kategóriájában alacsony zajszinttel rendelkezik, köszönhetően műszaki felépítésének.                                                            
 
Specifikáció: 
 
UV-DD bankjegyellenőrzés                                                                                            
Négy sebességi fokozat                                                                                           
Kötegelési érték tetszőleges beállítása                                                                
Felső bankjegyadagoló rendszer.                                                                              
Az utolsó számolási és ellenőrzési folyamatokat tárolja a memóriájában                                                                    
Csendes működés.                                                                                        
Automatikus és manuális indítás                                                                                              
Halmozott összesítés a kijelzőn 
Számolási sebesség 1,200 és 1,500 bankjegy/perc.                                                          
Adagoló kapacitása 350 bankjegy.                                                                                
Kiszedő kapacitása 200 bankjegy.                                                                                   
Bankjegy méret: 110 x 50 mm –től 185 x 95mm –ig                                                             
Áramellátás: AC 230V-50Hz. 
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Számolja a pénzt, számolja az előnyöket. 

 

GEMSYS NC 6103 Bankjegyszámláló 

Tulajdonságok: 
 
Ajánlott Forint, Euró, US Dollár, Angol Font számolására és ellenőrzésére 
Automatikus indítás 2 másodperc késleltetéssel 
Forgatható, dönthető kijelző 
4 digites kijelzés a számolásokra  
3 digites kijelzés a kötegelésre 
UV-MG ellenőrzés 
Dupla bankjegyszámlálás ellenőrzése 
Kötegelési funkció 
Mérethibás bankjegyek ellenőrzése 
Stop funkció hibás bankjegyek érzékelésekor 
Automatikus indítás 
Automatikus számolás és kötegelés 
Alacsony működési zajszint  
.                                               
 
Specifikáció: 
 
Számolási sebessége: 1,000 bankjegy/perc 
Adagoló kapacitása: 250 bankjegy 
Kiszedő kapacitása: 250 bankjegy 
Súly: 7.5kg 
Áramellátás: AC 220V/50Hz  
Teljesítmény: <=50W 

 

http://www.copycenter.iweb.hu/

