UW-F

Třídičky bankovek

Díky mimořádné míře přesnosti a bezpečnosti poskytuje řada UW-F hladší,
efektivnější a výkonnější a nepřetržité zpracování velkých objemů bankovek,
vše v kompaktním zařízení. Ve výběru ze 4 konfigurací.

Větší efektivita pro kontinuální zpracování velkých objemů

GLORY nabízí High Tech senzory třídění podle kvality a ověřovací senzory pracující při pozoruhodné rychlosti
1000 bankovek/min. zajišťují vysokou účinnost, rychlost a přesnost. Každý ze stohovačů pojme až 200 - 500
bankovek. To významně zvyšuje efektivitu a rychlost zpracování velkého počtu bankovek a snížení manipulačních prodlev.

Třídění směsy bankovek

Počet stohovačů a jejich velká kapacita umožňí třídit a dávkovat podle nominálů, kvality a orientace.
Větší kapacita odkládacích přihrádek šetří čas.

Efektivní zpracování
Třídění podle kvality • Třídění podle emisí
Třídění podle nominálů • Třídění podle orientace

Třídění na FIT/UNFIT jedné nominální hodnoty

Třídičky lze naprogramovat tak, že se na bankovky FIT/UNFIT třídí jedna nominální hodnota. Tento program
zvolí nominální hodnotu podle první bankovky a všechny ostatní nominální hodnoty jsou vyřazovány. V tomto programu lze také kontrolovat, zda jsou všechny bankovky v jedné orientaci. V tomto programu můžeme
také zároveň bankovky třídit podle orientace.

Třídění podle orientace

V programech lze zvolit třídění podle orientace nebo započítávání bankovek pouze jedné zvolené orientace, kdy bankovky jiných orientací jsou odkládány do odkládací přihrádky. Orientací se rozumí směr bankovky
a rub/líc bankovky.

Plynulé dávkování

Funkce dávka je vhodná pro balíčkování bankovek. Základní nastavení je 100 ks bankovek v balíčku.
Na klávesnici lze nastavit dávku až 500 bankovek v každém nominálu.

Programovatelné stohovače

Uživatel si může zvolit mezi pěti různými přednastavenými programy. Volbou určitého programu se každému
stohovači automaticky přidělí nominál nebo směs nominálů, orientaci a kvalitu.

Velkokapacitní podavač s přítlačným mechanismem

Velkokapacitní podavač pojme 2000 bankovek. Díky automatickému přítlačnému systému je zajištěno perfektní podávání vždy jedné bankovky. Tím se minimalizují záseky a bankovky vyřazené do rejectu. Otevřený
typ podavače umožňuje sledovat průběh třídění a přidávat bankovky během procesu.

Snadná údržba

Systém umožňuje snadnou údržbu v transportní části. Jestliže dojde k záseku bankovek nebo se do počítací
či transportní části dostane cizí předmět, po otevření krytu v hlavní jednotce snadno naleznete a odstraníte
zaseklé bankovky či cizí předměty. Zásobník chytá nahromaděný prach.

Připojení na kamerový systém

Video Media Convertor (volitelné) umožňuje zobrazovat výsledky zpracování bankovek na video zobrazovací jednotky
nebo ukládat text na video server.
Text příjímá ve dvou režimech:
• Režim optimalizovaný pro zařízení Glory se sériovým rozhraním RS-232C
• Režim obecné sériové znakové tiskárny, například pro systém Windows nebo Linux

Specifikace
Třídící rychlost
Kapacita podavače
Kapacita odkládací přihrádky
Napájení
Spotřeba energie
Externí připojení
Displej
Volitelně

cca 1000 bankovek/min
cca 2000 bankovek
cca 300 bankovek
100 - 240 V± 10%, 50/60Hz
200 - 392W
LAN, USB, RS-232C
10´´ dotykový
rozpoznávání sériových čísel, vzdálená aktualizace

PŘEHLED TŘÍDIČEK BANKOVEK GLORY

Rozměry (mm)
Váha
Třídící rychlost

UW-F4

UW-F8

UW-F12

UW-F16

600 (š) x 620(v) x
450 (hl)

890 (š) x 620(v) x
450 (hl)

1180 (š) x 620(v) x
450 (hl)

1470 (š) x 620(v) x
450 (hl)

65 kg

93 kg

121 kg

149 kg

1000 bankovek/min 1000 bankovek/min 1000 bankovek/min 1000 bankovek/min

Kapacita podavače

2000 bankovek

2000 bankovek

2000 bankovek

2000 bankovek

Kapacita stohovače

500 x 4

500 x 4, 200 x 4

500 x 4, 200 x 8

500 x 4, 200 x 12

Kapacita odkládacího
stohovače

300

300

300

300

UW-F4

UW-F8

UW-F12

UW-F16
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