
 
 

  

 

 

 رــــعـــــــرض سعــــــ

 التاريخ:
   ادة:ـــــــالس

  K2 اسم الصنف : ماكينة عد وكشف وفرز موديل
 كربى الكوريو KISANشركو البنكنوت من  أوراق وفرز كشف و عد ماكينة نتشرف بتقدمي عرض

 .البنكنوت أوراق وفرز كشف و عد آلالت املنتجة العاملية الشركات
 للماكينة العامة املميزات

 االمنية العالمات عن الكواشف لتعدد عالية بدقة املزورة االوراق على الكشف ىف ومساعدة بعد
  عمالت10لعدد
 اليورو - 3 األمريكي الدوالر -2 املصري اجلنية 1-
   الروسى الروبل -6 السعودى الرايل - 5 األسرتليىن اجلنيو 4-
  السويسرى الفرنك-8 األمارات الدرىم 7-
 الكويىت الدينار - 10 القطرى الرايل 9-

 املميزات
 السرعة

 دون املخالفو الفئو وفرز والكشف العد أثناء الدقيقية ىف ورقة  800 - 1000العاليو بسرعتها املاكينة تتميز
 حشر أو اتالف

 الفعالة املاكينات من جيعلها دما
 . ورقة 500 ل تتسع تغذية وحدة على املاكينة حتتوى : التغذية
 .ورقو 200 ل تتسع املقبولة للعمالت خمرج على املاكينة حتتوى : املخارج

 ىف يساعد دما ورقة 100 ل تتسع املختلفة الفئات و املزورة املرفوضة للعمالت خمرج وحدة على حتتوى كما
 عملية العد بدون توقف استمرارية

 



 
 

 
 
 
 
 

 شغيلتال انظمة
 الكواشف خالل ومن جيد حركة نقل نظام خالل من الرديئة العمالت مع التعامل تالئم حىت املاكينة تصميم مت

 الكفاءة ذات
  كاآلتى وىى التشغيل انظمة من عدد على املاكينة حتتوى حيث العالية

1- AUTO CURRENCY 
 املستخدم من العملو لتغيري حاجو دون أوتوماتيك عملو أى عد ىف يستخدم
 آخرى وأسباب املزور ورفض بعض مع العملو نفس املختلفهمن للفئات التزوير وكشف عد يف يتسخدم

"MIX .1 
 املرفوض درج ىف

"AUTO" .2 
 املزور و خمتلفة فئة أى ورفض عدىا و قبوهلا مت ورقة أول أساس على واحده التزويرلفئة عدوكشف ىف يستخدم
 .املرفوض درج ىف آخرى وأسباب

"FREE" .3 
 . قيمة حساب او كشف دون فقط البنكنوت اوراق عد يف يستخدم

"FACE " .4 
 الوجو على الوجو توجيو مع التزوير كشف مع العد نظام

"Orient" .5 
 الصورة على الصورة توجيو مع التزوير كشف مع العد نظام

&Orient" .6 "Face 
 الصوره على الصوره مع الوجو على الوجو توجيو مع التزوير كشف مع العد نظام

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 Detection التزوير كشف
 هبا الداخلية الكواشف من سلسلة خالل من عدىا املراد للعملة التزوير كشف ىف العالية ابلكفائة املاكينة تتميز

 وىى
-CIS -1 الفئة حتديد كاشف 

-Infra red -2 احلمراء حتت األشعة كاشف 
-Ultra Violet -3 البنفسجية فوق األشعة كاشف 
-Fluorescent-4 الفلورسنتية أألحبار كاشف 
-ultra sonic -5 كاشف 

-Multi Channel Magnetics -6 املغناطيسية األحبار كاشف 
 احلجم صغر
 خمصوص ملكان احلاجة بدون استخدامها من املستخدم أو الصراف ميكن دما الصغري حبجمها املاكينة تتميز

 للماكينة
  260W x 279H x 265D mm ىى ومقاسات املاكينة

 للماكينة الفنية املواصفات
يف الدقيقو اثناء العد و الكشف  ورقة         1- السرعة   800 : 1000 

 السعة
 ورقة 500 ل تتسع التغذية هوحد

 ورقة 200 ل يتسع العد خمرج
 ورقة 100 ل يتسع املرفوض خمرج

 
 



 
 

 
 
 
 

 التوصيل
 USB 
 LAN 
 USER DISLAY 
 PRINTER 

 الكهرابئية التغذية
 60 50 تردد فولت 240 إىل 110 من \ ىرتز 
 الوزن
 كجم 8 املاكينة وزن 

 
 لعرض املاىلا

 % 14جنيها  الغري" +   الف اثنان وثالثون" فقط  32000السعر :     
   الصنف متوفر ابملخازن فرته التوريد : 

 سنة الضمان :
 اسبوع واحد  :مده االرتباط

 طريقو السداد : نقدا او بشيك
 وسط البلدفرع حمل التسليم :

 اوالد بدوى للخزائن والتوريدات ة اسم املستفيد : شرك
 


