
FRONTLOAD AKCEPTOR BANKOVEKOD  
CASHCODE JE VELICE VŠESTRANNÝ A 
TECHNICKY POKROKOVÝ AKCEPTOR 
VYVINUTÝ PRO VYSOKOU BEZPEČNOST 
APLIKACÍ S VYJMUTÍM KASY 
DOPŘEDU. 

 
■ Akceptování bankovek a 

kuponů o šířkách od 62 mm až 
82 mm. 

■ Flexibilní Sense-a-Click™ 
senzorový modul. 

■ Patentovaná, moderní, 
senzorová technologie dává 
zlepšené rozpoznání platných 
bankovek a chrání před falzami. 

■ Rychlé a jednoduché úpravy 
software pomocí Smart-Stick. 

■ Jedno sloupová pokladna 
minimalizuje zasekávání 
bankovek. 

Smart-Stick memory.   
Programové updaty akceptoru jsou nyní nahrány 
rychle a jednoduše pomocí Smart-Stick memory.   
To znamená ihned.    
 
Stahování jedné bankovky do pokladny. 
Pokladny     CashCode      jsou      uzamykatelné,  
odnímatelné  a  stahují  bankovky  bez  doteku  s 
bankovkami  v pokladně.  To zabraňuje  srolování  
a zaseknutí bankovek. Umožňuje také uložení více 
bankovek do pokladny.   
 
Trojí ochrana.  
Chrání   vaše   peníze   v   pokladně   díky   třem 
dokoupitelným   zámkům.   Dva  z   nich    chrání   
otevření  pokladny  a  třetí   patentovaný   zámek   
zabrání vytažení pokladny z přístroje.   
Inventurní modul. 
Když    vybavíte    pokladnu    modulem    Dallas 
Semiconductor   iButton ®   obdržíte    okamžité   
potvrzení    každé    operace    kterou   pokladna 
provedla,  včetně celkového příjmu. 

■ Samo-centrující transportní 
systém (na žádost ) pečuje o 
přesné vyrovnání bankovek 
různých šířek a šikmo 
vsunutých bankovek. 

■ Bezpásmový transportní 
systém, sníží náklady na servis. 

■ Konstruovaný proti použití 
bankovky na vlákně. 

■ Jednoduchý servisní zásah 
pomocí jednoho kroku. 

■ Flash Memory. 

■ Čtyři směry vsunutí bankovek. 

 
Pro fixní nebo různě široké bankovky. 
Můžete si zvolit mezi akceptací při pevně 
dané šířce nebo různých šířkách – perfektní 
řešení pro zkoušení měn a kuponů různých 
zemí s rozdílnými šířkami bankovek 62 až 82 
mm. Zcela jiný systém než u běžných 
výrobků, které mají různé postupy vsunutí 
bankovek, Frontload používá patentovaný 
samo-centrující transportní systém, kterému 
je jedno, jak vložíte bankovku nebo kupon. I 
se šikmo vsunutou bankovkou si poradí a 
uloží ji do pokladny.      
 
Sense-a-Click™ senzor modul.  
Unikátní patentovaný Sense-a-Click™ 
senzorový modul. Umožňuje snadné 
přestavení a mnohostrannost při 
rozpoznávání různých měn. Stačí jen kliknout 
na senzorový modul. 
 
Pokroková senzorová technologie.   
Naše Patentovaná multi-color senzorová 
optika umístěná v Sense-a-Click™ modulu 
skenuje obě strany bankovky pro optimální 
rozpoznávání bankovek. Patentované 
induktivní senzory zjišťují magnetické 
vlastnosti papíru, které obsahují legitimní 
bankovky. Patentované dielektrické senzory 
měří hustotu papíru, bezpečnostní prvky a 
vodoznaky. Výsledek? Maximální ochrana 
proti padělkům a největší příjmová hodnota 
na trhu, 96% a více. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalita, budoucnost v akceptování bankovek  
 

 



 

       Technická specifikace                                                            

Šířka bankovek 67 - 71 mm (pevná šířka)                      
62 - 82 mm (různá šířka)   

Vkládání 4 - cestné 
Zajišťování Jedné bankovky 

Senzory Patentované-optický, indukční, 
dielektrický, proti vláknu 

Hodnota příjmu 96% a více 
Štítky 1)standard 2)LED 3)Digital display 

4)display a Smart Karty 
Interface bi-directional (RS232), série,pulse,opto-

isolovaný 
Protokoly CCNet, CashCode série a dalších 

továrních 
Paměť programu Smart-stisk memory nebo nahrávání 
Operační napětí 12V DC: 2A nebo 24V DC: 1A  

 Provozní teplota 0°C-50°C 
Transportní čas 3,5 sec. / 4,5 sec. (různá šířka) 
Rozměry (š,v,h) 114 x 317 x 230 mm 

Váha < 4,2 kg 
Pokladny 300, 600 a 1000 bankovek 

 

Vylepšení pokladny Standard: plastový zámek, opce na 2 
zámky, proti vyjmutí a otevření pokladny. 
A vysoká bezpečnost pro 3 zámky 
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