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Technická Budocnost v Akceptování Bankovek

technická specifikace
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Šírka bankovek               d 67 - 71mm široké (fixed-width)
62 - 82 mm široké (multi-width)

Vkládání                          4 - cestné
Hodnota príjmu             96% or higher
Zajištení   Více bankovek, programovatelné
Senzory                       Optické, indukcní, dielektrické, 

krížový kanál (proti vláknu), a cárový
kod

Štítky    standard; LED; LED - digitální display
(opce infrared port); LED - digitální
display - smart card (opce infrared port)

Interface      Bi-directional (RS232), USB

Protokol         CCNet

Pamet programu         Flash Memory

Operacní napetí        24V DC
Prikon     4A max.
Provozní teplota           0° C až 50° C

Prumer, poruchy príjmu 1.5 millionu cyklu
Prumer, poruchy vrácení  1.5 millionu cyklu

Rozmery (š x v x h)    163 x 569 x 378 mm
Váha        < 15 kg

Kapacita pokladen         600 nebo 1000 bankovek
Možnost pokladen          Až 2 zámky; iButton® memory

Vracecí pokladna          3 x 120 bankovek v pokladnách
Rozdelovací pokladna 1 pokladna; svazky a rozdeleni až

 20 bankovek

vlastnosti

�  Zkouší, ukládá a vrací bankovky.

�  Snižuje celkový stav hotovosti a provozní náklady.

�  Vracecí pokladny se naplní pokladními operacemi

 -snižuje náklady spojené s doplnováním.

�  Vyberte si až ze 3 nominálu bankovek na vracení

-a snadno stanovte “float” level.

�  Žádné náradí, lehký prední prístup.

�  Záložní baterie zajištují transakce až do ukoncení

vždy když dojde k výpadku proudu.

� CCNet protokol dovolí vzdálené online downloady.

� Opce- infracervená komunikace dovolí stahovat

statistické analýzy z laptopu nebo rucního zarízení.

�  Príjmová hlava prevzala všechny high-tech rysy

 od CashCode FrontLoad akceptoru bankovek.
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Bill-to-Bill™ je plne integrovaný, vysoce bezpecný, predneplnící system, který využívá progresivní
vracecí technologie pro hotovostní  a bezhotovostní transakce.  Presne overení, vracení, vydávání 
a  uložení plateb,  zpracovává transakce od cipové karty - a to  vše v  jedné  kompaktnín  jednotce.

Bill-to-Bill  snižuje vaše  pracovní náklady,  automatickým prodejním  procesem.  Úcinny,  vyvinutý,
inteligentní, posune vaše obchody a zajistí návratnost investic-poskytuje nesrovnatelnou presnost.
Už nemusíte mýt obavy o vaše tržby,  nyní jsou v bezpecí : Bill-to-Bill  serie automaticky kontroluje 
zustatky behem všech obchodních cyklu,  snižuje náklady a vydelává vám peníze na další obchod.

Díky prizpusobivostí vám Bill-to-Bil poskytuje vytvorení velkého množství vlastních aplikací. Nechte
vaší predstavivost pracovat a navrhnete si valstní systém automatu.

Akceptace. Zvolte si fixní 
šírku nebo z ruzne širokých
bankovek, smart card a 
príjem kuponu.
.

Kasa. Navržená pro vysokou
bezpecnost vašich bankovek
a váš klid.

Vracení. Samodoplnovaní
platebnimi transakcemi
, Bill-to-Bill šetrí naklady na
doplnování—a vydaje s velkým 
množstvím penez v kasach.

Dispense.  Bill-to-Bill muže
na jednou vrátit az 20 
bankovek

Integrovaný celek.   Kompaktní bankovkový Bill-2-Bill
rídící systém zahrnuje  akceptor bankovek, paketovací
jednotka bankovek "dispensní modul", napájecí jedno-
tku,  až  tri  vracecí  "recylacní" kazety s  možností jako 
escrow a uzamikatelná vyndavací pokladna.

Modularyta.  Všechny komponenty  Bill-2-Bill  jsou plne 
integrováné v jednom celku, nabízející maximum vý-
konu a úpravu dle vašeho prání. Design dovolí rychlé
servisní upravy bez náradí a to zepredu.

Precizní senzorová technologie.  Multi-optický senzor
skenuje obe strany bankovky pro optimální rozpoznání
obrazcu; patentovaný, bez-kontaktní indukcní sensor ma-
ximalizuje rozpoznání padelku;  a speciální   dielelektrický
senzor detekuje hustotu  papíru,  bezpecnostní znaky a
vodoznaky.  Výsledkem je perfektní rozpoznání s pom-
erem 96% a více na první vložení bankovky.

Pokroková prijmová hlava. S Bill-2-Bill, dostanete stej-
né a  ty  nejlepší  technologie které  CashCode nabízí  s
FrontLoad akceptorem bankovek.

� Fixní nebo multi šíre bankovek, smart card a kupóny

� Samo-centrující  transportní vedení bankovek  nebo 
kupónu o ruzných šírkách.

�  Štítky  pro  bankovky  a bezhotovostní  platby  s  LED, 
smart card, digital display, kovové a mnoho dalších.

�  Pokrocila autokalibrace senzoru, technologie pro nejle-
ší level bezpecnosti a prijmu.

� Flash memory.

� Sense-a-Click™ balík senzoru urcený pro širokou škálu 
svetových men a príjem dvou druhu men.

Vracecí  "recyklacní"  kazety.   Vyvinuty  jako  samo-

doplnující  pri transakcích, to  šetrí vaše vydaje  spojené s

doplnováním a prilis velké množství penez v kazetách. Ka-  

ždá kazeta muže být programována na jakoukoliv  bankov-

ku a dokáže skladovat až 120 bankovek, možnost aby jedna
kazeta  pracovala ve funkci escrow, to znamená že pri  sto-
rnu  jsou  zákazníkovi   vrácený  presne   jeho   bankovky. 
Design zabrání dvojí  akceptaci a naslednemu chybovemu 
stavu,    jedinecné    skladovací   a   vracecí    procesy    od 

CashCode  drží  váš  profit  v  bezpecí.   Podporuje,   behem 

chvilky  mužete  mít  hlášení  pres  CCNet  protokolto,  který 

vysíla  statusová  a  kapacitní  hlášení z kazet-stejne  jako 
duležité operacní parametry.

Dispensní kazete.    Tento   high-tech   vracecí  modul   muže 
stohovat a vracet až 20 bankovek v jednom kroku.

Vylepšená bezpecnost.  Chcete-li mit vaše peníze v bezpecí,
zvolte 2 zámky na výjímatelnou pokladnu a tretí zabudovaný

do rámu pristroje.

Použití.   Nic vás nelimituje!  Všestrannost Bill-to-Bill vám dovolí
vytváret široké množství vlastních aplikaci.  Udelejte z vašich

predstav skutecnost!

Další možnosti.   Bateriové zalohy zajistí Bill-to-Billu dokoncit
 transakci—vždy pri výpadku proudu.




