
 

  
  

  

 

 السادة /
وبعد،،،طيبه حتية                                             

مخس عمالت ة عالٌي اوراق البنكنوت بدقة رة عد وكشف تزوييهبا إمكان  GFS-120ة لأللة طراز املواصفات الفني    
  : (ينجنية اسرتلي -رايل سعودي -يورو- امريكي دوالر -ة مصريجٌني) 

   اآللة من الطراز املكتىب الصغري وميكن وضعها ىف االماكن الصغرية احملدودة. •
 اآللة متعددة األستعماالت ومثالية للعمل ىف البنوك والشركات.  •
 يتم تشغيلها بواسطة مشغل واحد.  •
 مصممة بنظام ميكن تطويرة ليساير التغيري ىف انواع وأوراق البنكنوت.  •
 نظام التغذية عن طريق سحب ميكانيكى.  •
 مم .  ( x 330 x 325 300) (االرتفاع xالعرض  xالطول )االبعاد                        :  •
 كجم .   13الوزن                        : حواىل  •
 ورقة / دقيقة  900 –ورقة / دقيقة  650سرعة العد                   :  •
 ورقة .  300سعة القادوس (اإلدخال)     :  •
 ورقة .  200سعة الدرج                   :  •
 ورقة .  50-ورقة  20سعة درج املرفوض        :  •
 هرتز .  60 – 50فولت تيارمرتدد &  240 - 100ا لقوة الكهرابئية             :  •

                     – Different Denomination (D.D.) نظام – MIX أنظمة العد                  : نظام  
 .  Count (CNT ) نظام                                

 .  LCDالشاشة                      :  •
 ورقة .  200إىل  0وميكن ظبطها من  100 – 50 – 25 – 20 – 10 – 5: ميكن عد      عد ابلكمية •

 

 



 

 

 

 
 

  ة من الضوضاء :ابب حلجز االتربة ومحاٌي

 عند بداية عملية العد يتم غلق ابب أتوماتيكيا للحماية من الضوضاء واالتربة وأيضا لتغطية الورق الذى يتم عده . 

وهذا يساعد على تقليل كمية الضوضاء و االتربة املنبعثة من اآلله ، وذلك لتوفريالراحة واالمان أثناء عملية التشغيل 
 للمستخدم . 

  املسار السهل لنقل أوراق البنكنوت  بسهولة :

مسح لالوراق بسهولة الدخول يل عمٌلية احلشر و احلركة على املسار وذلك لتقلٌ  لقد صممت هذه اآلله مبسار سهل لكى ٌ
 ل الوقت الضائع عند التوقف أثناء احلشر . و تقلٌي

مسح بسهولة و سرعة عمٌلية الٌصي  انة . وهذا التصٌميم أٌيضا ٌ

 وصف وظائف عمٌليات العد :

   MIX mode  

 مة االوراق الىت مت عدها واجملموع الكلى هلا . تلفة مع بعضها وإظهار تقرر بٌقيستخدم ىف عد الفئات املخي

 D.D. mod 

مة االوراق الىت مت عدها ورقة مت عدها ) وإظهار تقرر بٌقيستخدم ىف عد فئة واحدة فقط من االوراق (على حسب اول ي
 ورفض أى ورقة خمتلفة عن هذه الفئة . ، واجملموع الكلى هلا 

 Count mode 

شخصى عن  صال بكمبٌيوترمت االت الوصالت اخلارٌجية اختٌيارىستخدم ىف عد االوراق وإظهار عدد االوراق الىت مت عدها  ي
   (RS232C)ق يتم االتصال بطابعة عن طٌري   (RS232C)قيتم االتصال بكمٌبيوترشخصى عن طٌري (USB)ق طٌري

  مالحظة :

 



 

 

  

 

 ة تقوم بعمل اآلتى  ىف حالة توٌصيل اآلله بطابعة خارٌجي

 طباعة الرقم املسلسل لورقة البنكنوت  

  أنواع املستكشف ات املستخدمة :

    DPLالعد املزدوج 
   عن ختانة الورقة ملنع مرور ورقٌتني ملتصقٌتنيالكشف 

 Line Sensor  
 مسح شامل الوراق البنكنوت.  

 IRاالشعة حتت احلمراء 
الكشف عن االحبار 

 املعتمة 

  CISماسح ضوئى 
   ة الصغر.ضوئى ملسح كامل للورقة من الوجٌهني والتعرف على الطباعة متناٌهيا املسح التكنولوٌجي

  MG احلرب املمغنط
 . )ط املمغنط و احلرباملمغنط )احلرب املمغنط خاص بورقة الدوالرالكشف عن الشٌري

   Thickness 
Sensor 

 الكشف عن مساكة الورقة   

 تكنولوٌجيا املسح الضوئى  
ضمن كفاءة األداء مع املستوٌ تشمل اآلله تقٌني  ق املستكشفات السابقة . ايت القصوى عن طٌرية املسح الضوئى الذى ٌ



 

 

 

 
  مطابقة للمواصفات : كشف األوراق الٌغري

 تكتشف اآلله أوراق البنكنوت املختلفة وتقوم إبرسلها لدرج املرفوض . 

 تم ذلك على أكثر من مرحلة . تلفة داخل العملة الواحدة ٌوياملختقوم اآلله بفرز الفئات 

 تقوم اآلله بفرزاألجتاهات ألوراق البنكنوت على أكثر من مرحلة . 

 ة : تقوم اآلله ابصدار حتٌذير مرئى ىف احلاالت اآلتٌي

 وعند حدوث حشر .  –ة يالقطع و االتساخ واألوراق املتن–عدد األوراق امللتصقة  –مطابقة للمواصفات األوراق الٌغري 

ة أوراق البنكنوت اجلو ودرجات احلرارة وكذلك نوٌعي ثية من حٌ لة ىف ظروف التشغٌيل داخل مجهورٌية مصر العربٌيتعمل اآل -
 املستخدمة.

 ها وسهلة االستخداماآللة مطابقة لشروط الٌبيئة والتسبب اضرار ملستخدٌمي -

                                          العرض املاىل 
 % 14+  "ري الغها  جني مخسة ومخسون الف" فقط  55000 السعر :

                               د :الصنف متوفر ابملخازن فرته التورٌي

  عام  1:  الضمان                                                      اسبوع واحد:  االرتباط مده    

 كي:نقدا او بشطريقه السداد 

 فرع وسط البلد  م :يحمل التسل 

 دات .والد حممود بدوى للخزائن والتوريد : شركه اياسم املستف

 وتفضلوا بقبول فائق األحرتام ،،،
   


