SCAN COIN Active 2200
Coin Sorter

אם חשבת שתהליך ניהול המזומנים שלך היה יעיל ככל הניתן ,חשוב שוב .המכונה לזיהוי ומיון מדגם
 ,SC Activ 2200הינה מכונה שפותרת בעיות במהירויות גבוהות ובדייקנות כמו-גם בגמישות מרבית
על מנת לעמוד בכל הדרישות המחמירות ביותר לדיוק ,אמינות ויעילות .ה ,SC Activ 2200 -הינה
מכונת זיהוי ומיון נשלטת תוכנה המבוססת על .Active Sorting® concept
תהליך דינמי
מה המונח ®) Active Sortingמיון אקטיבי( אומר מבחינה
מעשית? זה אומר שהמכונה ממשיכה לפעול גם כאשר שק
מטבעות כלשהו התמלא ,המכונה מחליטה בדייקנות ובמהירות
של מיקרו שניות לאילו יציאות לנתב את יתר המטבעות
הנספרים וזאת לפי הגדרות הניתנות לתכנות בקלות ,על מנת
למלא אחר הצרכים העכשוויים או העתידיים של תהליך המיון.
ה SC Active 2200 -תוכננה במיוחד לאפשר גמישות במיון
ע"פ צרכי הלקוח  -מיון של מטבעות מעורבבים או סוג אחד של
מטבעות ,מתאים במיוחד לעבודה מאומצת ומדויקת.
אופן העבודה של ה Active Sorting® -ממריץ את הצוות
ליותר יעילות על ידי כך שמשחרר את המפעילים למשימות
נוספות.

הפעלה קלה וגמישה

המכונה ללא עצירה

כאשר מכונות המיון הסטנדרטיות עוצרות להחלפת
שקיות ,הניצולת נופלת ב–  .100%בSC Active 2200 -
הניצולת נופלת בכ .10% -המכונה ממשיכה למיין את
המטבעות כרגיל לשאר  8השקים הנותרים .שק חדש
מוחלף והניצולת חוזרת ל 100% -ללא הפסקה.

ה SC Active 2200 -מאפשרת לך בקלות להתאים את תהליכי
עיבוד וניהול המטבעות לצרכים משתנים .המכונה יכולה למיין
ולספור עד  63מטבעות שונים מ 4 -סוגי מטבע שונים .עם 9
מיכלים ממוינים ומיכל דחויים אחד ,המכונה מאפשרת גמישות
גבוהה מאוד באפשרויות מיון שונות.
לדוגמא :המכונה יכולה למיין בו זמנית ולפי קביעה של המפעיל,
 6ערכים שונים של  , ₪אחד של יורו ,ושניים של דולר וכדומה.
לוח מקשים לשליטה מלאה
וקלה על תכנת המכונה

ניתן לכוונן את
התכנה המתקדמת בשילוב הסנסור הייחודי ,מזהים מידות המכונה
שתתאים
ועוקבים אחר כל מטבע בנפרד ,מוודאים את מיכל המוצא כך
הרצוי ומנווטים אותו בהתאם ,כל זאת בחלקיק שנייה.
לצרכי האריזה.

נתונים טכניים
רוחב
עומק
גובה )על שולחן(
גובה )מהריצפה(
משקל
מתח הפעלה
הספק
מהירות
טווח קוטר
טווח עובי
ממשק סריאלי
נפח מיכל מטבעות
נפח קופסת מטבעות
ממשק משתמש

 520מ"מ.
 640מ"מ.
 480מ"מ.
 1,050מ"מ.
 37ק"ג.
110-130, 200-240 Vac, 50/60 Hz
.100 W
עד  2,300מטבעות בדקה.
 14-38מ"מ.
 0.9-3.5מ"מ.
. RS232
 4ליטר.
עד  1.3ליטר.
מסך  LCDגדול  240 x 320פיקסל.
 5מקשי קיצור לתכנות ייעודי.

נציגים בלעדיים:

להב טכנולוגיות למערכות תשלום בע"מ.

רחוב הרכב  ,11א.ת .סגולה .פתח-תקווה .49277
טל ,03-9349101 :פקס03-9341124 :

מסך גדול ,ברור להצגת כל
נתוני המכונה ודוחות שונים

שילובים שונים
ה SC Active 2200 -תוכננה כך שתעמוד במרכז
של מערכת לטיפול וניהול מטבעותScan Coin .
מציעה מגוון רחב של מוצרים לטיפול במטבעות ,כגון:
מעלית למטבעות ,מסועים ,עגלות למטבעות ,תכנה
לניהול מזומנים ובדיקת ציוד אשר מתממשקים ל-
 .SC Active 2200מוצרים אלה יכולים להשתלב
במערכת המורכבת סביב ה SC Active 2200 -אשר
תספק פתרון מלא לטיפול במטבעות לפי דרישת
לקוח בהתאמה לצרכים הייחודים שלו.

אפשרויות ותוספות
מגוון שלם של אביזרי עזר ,מאפשר להגדיל את
אפשרויות ההתאמה לצרכים הייחודים של מפעיל
המכונה ולהקל משמעותית את העבודה.

