
Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w:
bankach i instytucjach finansowych,

  sortowniach, punktach rozliczania gotówki
kantorach wymiany walut,

   kasach biletowych, etc.

DORS 800

NOWOŚĆ

2 kieszeniowy wielowalutowy sorter

z doskonałym systemem rozpoznawania fałszywych banknotów

NOWY PRODUKT 
NOWE TECHNOLOGIE
NOWY POZIOM OCHRONY



Liczenie i weryfikacja ponad 10 różnych walut według 
wyboru klienta;

Automatyczne rozpoznawanie 5-ciu wybranych walut;

  9 metod weryfikacji autentyczności banknotów (w
tym kontrola obrazu, IR, UV, MG);

  Sortowanie banknotów po nominale, orientacji, stronie;

   Łatwa obsługa dzięki 4.3 calowemu panelowi 
dotykowemu i rozbudowanemu menu ekranowemu;

Dwa klawisze szybkiego dostępu I i II umiejscowione po 
bokach panelu dotykowego. Z ich pomocą można zapisać i 
wywołać dwie najczęściej używane funkcje, np. I dla standar-
dowych wpłat, II dla “rozliczenia dnia” i wypłaty - lub I dla jed-
nego kasjera, II dla drugiego;

  Obsługa w wielu językach;

   Możliwość podłączenia wyświetlacza zewnętrznego, drukar-
ki i systemu monitoringu wizyjnego;

   Aktualizacja oprogramowania możliwa poprzez internet bez 
konieczności interwencji serwisu;

  Łatwa konserwacja dzięki pełnemu dostępowi do czujni-
ków po otwarciu obudowy. 
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ZALETY:

DORS 2015

Prędkość liczenia 1500/1200/900/600 banknotów na minutę

Ilość walut ponad 10 walut w pamięci urządzenia

Wyświetlacz 4.3” (11cm) kolorowy panel dotykowy

Rozmiar banknotów od 100x58mm do 190x90mm

Pojemność kieszeni podawczej 800 banknotów

Pojemność kieszeni odbiorczej 100/200 banknotów

Pojemność kieszeni odrzutów 50/100 banknotów

Metody weryfikacji:

Obraz widzialny (obydwie strony banknotu) +

Obraz w podczerwieni (obydwie strony bank.) +

Porównanie obrazów - w podczerwieni i widzialnego +

Kontrola UV (światła przenikającego i odbitego) +

Kontrola magnetyczna (MG) +

Kontrola gęstości (przenikalności) papieru +

Kontrola rozmiarów banknotu (długość i wysokość) +

Detekcja podwójnych (sklejonych) banknotów +

Kontrola kompletności banknotu (ubytków) +

Połączenia:

Wyświetlacz zewnętrzny +

Drukarka +

System monitoringu wizyjnego +

Zasilanie 100V - 240V, 50/60 Hz

Rozmiary (wys. x szer. x gł.) 305х295х345 mm

Waga 9,8 kg


