Kompaktní hodnotová počítačka a třídička bankovek
•
•
•
•
•

Zkvalitnění a urychlení obsluhy klientů
Automatické počítání směsi bankovek
Přesné ověřování pravosti a počítání
Třídění podle kvality (FIT, UNFIT)
Certifikace ECB a ČNB

USF-50/51
Vysoká kvalita
Spolehlivost

Přesnost
bez kompromisů

Varianta sedmiměnová
CZK + EUR + GBP + USD + PLN + HRK + HUF

Snížení nákladů na oběh hotovosti
• Ověřování pravosti a třídění podle kvality
(na bankovky vhodné pro další oběh-FIT a bankovky
k vyřazení z oběhu-UNFIT)
•

POČÍTÁNÍ JEDNÉ NOMINÁLNÍ HODNOTY

SPOČÍTÁNÍ ČÁSTKY VKLADU
(VŠECH NOMINÁLŮ NAJEDNOU)
Vklady klientů se na USF zpracují 5x rychleji než na běžných počítačkách.
Režim MIX ověřuje pravost a spočítá hodnotu a
kusy netříděných bankovek, zobrazí výčetku (kusy
a nominální hodnotu) na displeji.
Celý vklad klienta je spočítán a ověřen rychleji
než při počítání po jednotlivých nominálních
hodnotách. Vhodné zejména pro vklady, kde
jednotlivé nominály nedosahují počtu dávky 100
kusů.

PŘESNÁ TECHNOLOGIE POČÍTÁNÍ
Detektor slepených bankovek mechanicky kontroluje každou bankovku. Má-li podezření, že by mohly projít najednou dvě bankovky jako „slepené,“
nezapočítá je a vyřadí je do odkládací přihrádky.

• Automatické vyřazení emise 1993

V režimu DD (different denomination) počítačka
identifikuje nominální hodnotu první bankovky.
Bankovky stejné nominální hodnoty započítá.
Spočítá kusy a hodnotu.
Bankovky jiných nominálních hodnot stejné měny
a ostatních měn zařadí do odkládací přihrádky pro
nezapočítané bankovky. Do odkládací přihrádky
vyřadí také neplatné a podezřelé bankovky.

NON-STOP OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI
S ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKOU
Bankovka, kterou software vyhodnotí jako podezřelou, neplatnou, slepenou nebo falešnou, je vyřazena do odkládací přihrádky. Tato bankovka není
započítána.
Velkou předností tohoto systému vyřazování
bankovek, které nelze započítat, je kontinuální
počítání vkladu bez zastavení.

USF-50/51 – umí automaticky
počítat směs bankovek

GLORY - POKROČILÁ TECHNOLOGIE SKENOVÁNÍ BANKOVEK
Liniové senzory

Senzor viditelného záření a IR

Vysoké rozlišení
a šírka skeneru
poskytne jasně
viditelný snímek
celé bankovky.

Obě strany bankovky
jsou snímány šesti
různými způsoby
ověřujícími šest
různých obrazů.
Jasně viditelný obraz
celé bankovky

6 obrazů

Magnetický senzor

Senzor tloušťky

Široký magnetický
senzor dokáže detekovat
bezpečnostní znaky
kdekoliv na bankovce.

Mechanický senzor tloušťky
s jistotou rozpozná zdvojené
bankovky a pásku.

Snadno rozpoznatelné
bezpečnostní znaky

Mechanická detekce
celé bankovky

volitelně

FUNKCE DÁVKOVÁNÍ
Možnost volby jakékoliv dávky a možnost zadat odpočítávání různých nominálních hodnot
na výčetce.

SPOLEHLIVOST TŘÍDĚNÍ PODLE KVALITY
USF-50/51 používá know-how GLORY pro přesné třídění bankovek podle kvality. USF-50/51
do jedné přihrádky vytřídí bankovky upotřebitelné pro další oběh, do druhé přihrádky (odkládací) třídí bankovky pro další oběh nevhodné.

ATOMATICKÁ VOLBA MĚNY
Volba měny, kterou chcete počítat se děje plně automaticky podle první vložené bankovky.

TICHÝ PROVOZ
Hlučnost GLORY USF-50/51 byla snížena na
minimum a proto neruší při jednání se zákazníky.

ZOBRAZENÍ A TISK VÝČETKY VKLADU
Po spočítání vkladu si může obsluha zobrazit výčetku na displeji operačního panelu.

AUTOMATICKÝ KRYT STOHOVAČE
Automatický kryt stohovače omezuje vdechování prachu, alergenů a bakterií z bankovek.
Přitom důmyslná konstrukce nezpomaluje počítací proces.

USF-50/51 – AUTOMATICKÁ VOLBA MĚNY

Různé velikosti,
podobná technologie!
360 mm

600 mm

USF-50/51

UW-600

VHODNÁ PRO ZÁZEMÍ I NA POKLADNY

USF-50/51

Hodí se na každé
pracoviště.
Umožňuje návrat
bankovek do oběhu na
všech pobočkách.

• snadný přístup
k transportní
dráze bankovek

Třídička 2+1

• čtečka sériového
čísla bankovky

USF 100

Specifikace
Rozměry (mm)

300 (š) x 360 (h) x 360 (v)

Hmotnost

18 kg

Rychlost

650 - 720 bankovek / min

Displej (mm)

Barevný TFT ; 70 (š) x 53 (v)

Kapacita

Stohovač
Odkládací přihrádka
Podavač

Režimy

Hodnotové počítání/ověřování pravosti/
třídění nominálů/počítání kusů
Třídění podle kvality/rubu a líce/orientace
Čtení sériového čísla bankovky (volitelně)

Rychlost při čtení
sériového čísla
bankovky

Cca 650/min, všechny čtyři směry

200 bankovek
100 bankovek
400 bankovek

360 mm (14,2“)

360 mm (14,2“)
300 mm (11,8“)

Albacon Systems, a.s.
Chlumova 6, 130 00 Praha 3

tel: 224 502 411, fax: 222 780 791
www.albacon.cz, e-mail: albacon@albacon.cz

