Wartościowa liczarka banknotów
• Usprawnienie i przyśpieszenie obsługi
• Maksymalny stopień ochrony przed
falsyfikatami
• Obsługuje PLN
• Certyfikat ECB

GFS-100
Wysoka jakość
Niezawodność

Dokładność
bez kompromisów

LICZENIE NIEPOSORTOWANEGO
DEPOZYTU (WIELE NOMNAŁÓW)
Liczenie depozytów klientów przy pomocy
GFS jest 5x szybsze niż używając innych
konwencjonalnych liczarek.
Tryb MIX weryfikuje autentyczność, oblicza wartość, informuje o ilości sztuk oraz wartości każdego nominału.
Przeliczanie oraz weryfikacja całej wpłaty za jednym razem jest znacznie szybsze niż przeliczanie
poszczególnych nominałów oddzielnie.

LICZENIE WYBRANEGO NOMINAŁU
W trybie DD liczarka identyfikuje wartość nominalną pierwszego banknotu.
Banknoty o tym samym nominale są liczone, pozostałe trafią do kieszeni odrzutów.
Liczarka podaje wartość oraz liczbę sztuk.
Banknoty innych nominałów, walut oraz podejrzane pod względem autentyczności są umieszczanie
w kieszeni na odrzuty.

LICZENIE NON STOP Z KONTROLĄ
AUTENTYCZNOŚCI
Banknoty, które oprogramowanie liczarki uzna
jako podejrzane, nieobiegowe, uszkodzone lub
fałszywe umieszczane są w specjalnej kieszeni na
odrzuty.
Duża zaletą tego systemu jest eliminacja z obiegu
banknotów które nie powinny być liczone bez zatrzymania liczenia bieżącej wpłaty.

TECHNOLOGIA PRECYZYJNEGO
LICZENIA
Detektor mechanicznie sklejonych banknotów
sprawdza każdy banknot.
W przypadku podejrzenia sklejonych banknotów
liczarka oba sklejone banknoty umieszcza w kieszeni odrzutów.

FUNKCJA DAWKOWANIA
Istnieje możliwość ustawienia dawki banknotów
o danej orientacji po odliczeniu, której liczarka się
zatrzyma.

WYŚWIETLENIE ORAZ WYDRUK
STRUKTURY NOMINAŁOWEJ
Po przeliczeniu wpłaty operator liczarki ma możliwość wyświetlenia struktury nominałowej na
wyświetlaczu liczarki.

GLORY - innowacyjna technologia
skanowania banknotów

MAKSYMALNY POZIOM KONTOLI AUTENTYCZNOŚCI

CIS (contact image sensor) skanowanie całego banknotu:
• Pełne skanowanie obu stron banknotu
• Technologia obrazu, która wykorzystuje szereg czujników
• Wysoki stopień rozdzielczości

CICHA PRACA
Hałas wytwarzany przez liczarkę GLORY GFS-100
został zmniejszony do minimum. Dzięki temu
urządzenie nie wpływa negatywnie na komfort
operatora lub klienta.

AUTOMATYCZNIE ZAMYKANA OSŁONA
Automatycznie zamykana osłona chroni przed
hałasem oraz pyłem pochodzącym od przeliczonych banknotów.

GLORY GFS- 100
Parametry techniczne GFS-100
Wymiary (mm)
Waga
Prędkość liczenia
Wyświetlacz
Pojemność podajnika

300 (szer.) x 330 (gł.) x 325 (wys.)
13 kg
900 banknotów/min.
LCD
200 banknotów

Pojemność kieszeni na odrzuty

20-50 banknotów

Pojemność odbiornika
Wymiary liczonych banknotów

300 banknotów
50 x 110 mm – 80 x 110 mm.

Tryby pracy

MIX - oblicza wartość wszyskich nominałów
DD - oblicza wartość wybranego nominału
COUNT - liczy sztuki
AC 100-240V, 50/60Hz
Zewnętrzny wyświetlacz,
Drukarka Kyosha

Zasilanie
Akcesoria dodatkowe

Różne rozmiary,
podobna technologia!

600 mm

325 mm

UW-600
GFS 100
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