מנגנון מחזיר עודף J-2000
מידע כללי:
 J-2000הוא תוצאה של שנים של פיתוח ומחקר בתחום זיהוי מטבעות ,מיון והחזרת מטבעות.
מנגנון  J-2000הנו אמין ,פשוט ורב-תכליתי .
מנגנון  J-2000היה הראשון בעולם שהכיל  5טיובות פנימיות  .ביכולתך לתכנן את מערכת הטיובות כך
שיתאימו לצרכי החזרת העודף שלך בצורה האופטימלית ביותר וזאת ע"י שינויים פשוטים ללא צורך בהחלפת
תוכנות או רכיבים משמעותיים אחרים.
נתונים טכניים:
• מקבל ומחזיר את כל סוגי המטבעות הקיימים כיום
בארץ בכל קומבינציה רצויה.
•

 4לחצני תכנות ותצוגת  4ספרות פנימית לתכנות נוח
של פונקציות העבודה של המנגנון לתפעול המנגנון,
קריאת מונים מילוי עודף  /ריקון כסף ועוד.

•

אפשרות ריקון מכל  5הטיובות בבת אחת בלחיצה
בודדת .מכלול הטיובות התחתון ניתן לפירוק פשוט
לחילוץ מטבעות תקועים וכדו'.

•

בדיקת תקלות עצמית אוטומטית קלה ופשוטה,
מתבצעת בכל הדלקה של המנגנון או בכניסה למצב
תכנות.

•

אפשרות חיבור לקורא כרטיסים חכמים ,מדפסת
ממשקי תקשורת  RS-232ועוד.

מערכת הזיהוי:
• ולידטור מדגם
T-15מתוצרת חברת .JOFEMAR
מזהה את כל סוגי המטבעות הקיימים בשוק )עד  24סוגי
מטבעות(  5 ,סנסורים עצמאיים לזיהוי ודיוק מרבי למניעת
קליטת מטבעות מזויפים .ניתן לעבוד עם  3סוגי אסימונים.
אפשרויות הרחבה:
•

 , J-120/J-130מאפשר עבודה עם
קורא כרטיסים
כרטיסים חכמים ומפתחות במגוון רחב מאוד של אופציות,
חד פעמי ,הטענה ,מכירה בהנחה ,מכירה חופשית יומית,
הטענה חודשית ועוד.

דגמים
•
•

•

:
למכונות אלקטרוניות העובדות בשיטת
- MDB
תקשורת בפרוטוקול .MDB
 3 – EXE/MDB/4Pמנגנונים באחד !  -למכונות
אלקטרוניות העובדות בשיטת תקשורת בפרוטוקול
 MDBאו  - 4 PRICE ,EXECUTIVלמכונות
אלקטרו-מכניות  , 220 v 110v 24 vעם תקעי
מולקס  15או ג'ונס , . 8אופן פעולת המנגנון נקבע
ע"י שינוי פשוט בתכנות המנגנון.
 - X-10בפרוטוקול  RS485מיועד למכונות סיגריות.

להב

נתוני המכירות:
• קריאת נתוני המכירה מתאפשרת על-גבי
התצוגה של מתקן המטבעות )EXECUTIV
 ( 4PRICEאו על-ידי התחברות למחשב
נישא או מדפסת באמצעות מחבר ,RS-
232להורדת הנתונים מזיכרון המנגנון.
שליטה מוחלטת זו בכספי המנגנון ובכמויות
המכירה המדויקות מאפשרת העסקת
עובדים בהפעלת המכונות ללא חשש.

טכנולוגיות למערכות תשלום בע"מ.
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