
 
Zkoušeč Currenza je perfektní řešení pro zkoušení světových měn, je trypicky stavěný s čelními
dveřmi ve většině strojů.  Je nabízen se stohováním nebo bez stohování. Zkoušeč Currenza je nabízen
pro parkovací, prodejní a zábavní aplikace a přichází stejně i ve verzi se solárním pohonem. 
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S oběma k dispozici jsoucími modely 12 V a 24 V je zkoušeč Currenza kompatibilní s většinou strojů.                             
.Můžete si zvolit jednotku s kovovým štítkem proti vandalismu  nebo standardní štítek, obě varianty      

obsahují samodiagnostické flash kódové indikátory. Naše autokalibrační a autoladící systémy zabezpečují
při vložení bankovky samokalibraci a samoladění a eliminují potřebu kalibrace papíru.

2.5 sec. rychlost zkoušení
stohovací a bezstohovací modely
multiplikační sady kazet

NovĨ flexibiln² pŚ²stup k vaġim potŚeb§m  
platebn²ch Śeġen². S®rie CashCode currenza®  
zkouġeļŢ bankovek jsou vġestrann®, spolehliv® 
vysoce vĨkonn® zkouġeļe bankovek na trhu. 

Zákaznická atrakce. Pulsující modrá LED světla  zkoušeče  currenza® jsou pro zákazníka jako magnet.  
Mrknutím okem zákazník pozná: To je něco nového. Stroj pracuje,  mohu s důvěrou vložit svou bankovku.     

Spolehlivost.   Zkoušeč currenza® je postaven na prvotřídní světové výkonosti.  Bezkontaktní snímání
minimalizuje  snímání a údržbu. Zkoušeč  currenza® má solidní reputaci a spolehlivost.        

Důvěra zákazníků.  S  97% přijetí na první vložení a 2,5 % přijetí na druhé vložení,  zkoušeč 
currenza® mění očekávání zákazníka. 

atisfy their impulse.
 

Efficient. currenza® boasts the most convenient and cost effective method for currency upgrades  
with BlueChip™ SIM. Upgrades are simple – power down the unit, slip in the BlueChip™  
SIM, power up and the software is upgraded in ten seconds flat versus the countless  
minutes competitor’s products require.
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currenza® Validator specifications  

Šířka bankovek                            Currenza®  SMv2 – 66 mm šířka (5€ a 10 €)
Currenza®  MSMv2 – 62 až78 mm šířka (5€ - 20 €) 

Kkompl. transp- cyklus                2.5 sec 

Vkládání bankovek                      čtyřcestné

Dávky zkoušení                           97% nebo vyšší                                                      

Mezipokladna                              jedna bankovka      

Senzory                                       autokalibrace multi-color optické a induktivní

Bezpečn. senzory                        křížový kanál - cross-channel (ochrana proti vláknu) a dvojí vstup

Opce štítků                                  T obacco, Standard, modrá šipka - běžící světlo, běžící světla, odolné proti vandalismu  
kovový štítek

Interfacec                       12V: pulsy, sériový nebo bi-directionální (s TTL nebo RS232), MDB bater. se spícím modusem

Protokoly                        24V: MDB, CCNet (CashCode serial), pulse, a většina jiných průmyslových protokolů

Firmware Update  BlueChip™ Smart-Stick memory nebo schoipný stažení

Operating napětí                         12V DC: 2.0A (peak); 24V AC nebo 15-42.5 V DC: 1.0 A / Sleep mode verze-  
10μA vs 100 – 200 mA v normálních operacích

Operační teplota                          12V: 0° C až50° C; 24V: -18° C až 60° C

Zkoušení M.T.B.F.                        750,000 cyklů

Rozměry                                      104 x 286 x 127mm (300 bankovek v boxu); 104 x 286 x 143mm (400 bankovek v boxu)

Váha < 1.2 kg

Kazety                                           300, 400 nebo 600 

Vyrobeno v                                    Kanada

Chaarakteristika 

Optimální příjem a bezpečnost  
Čtyřcestné vkládání bankovek
Kompletní transportní cyklus pouze 2,5 vteřiny,
konfigurace se stohováním a bez stohování
Pokroková autokalibrace, optické a induktivní senzory 
optimalizují dávky zkoušení
Bezřemenový transportní systém snižuje náklady údržby                                      
Vyjímatelsné kazety k dispozici s multiplikační kapacitou
Zábrana proti použití vlákna 
Bez nářadí, jednoduchý servis 

Výhody pro vás a pro vaše zákazníky 

Nejvyšší příjem na první vložení  97+%
Zkušební kazeta 
Dálkový upgrade za použití protokolu  CCNet 
Rychlá a jednoduchá diagnostika cestou indikace LED 

Flash Memory seSmart Stick 
dovoluje rychlĨ a snadnĨ

currency update.

VĨbŊr ġt²tkŢ  . Tobacco, 
Standard, nodr® bŊģ²c² svŊtlo, bŊģ²c² svŊtla , 
obrana proti vandalismu, kovovĨ ġt²tek
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