
 
 

  

 

 

 عرض سعر
 NC-6100ماكينة موديل اسم الصنف :

 اتيواين  بلد املنشأ :
 

 العــرض الفني لآللــة

 تبين الرقـم المطلوب عده أو الفئة رقمية سهلة القراءة بوصة LCD –3.5 اآللة بها شاشة ملونة كبيـرة •

المطلوب فصلها ونوع العملة وعدد األوراق التي تم عدهـا وقيمة ماتم عده وعدد األوراق من كل فئة وبيان 

 .األخطاء وعدد األوراق المزورة أو المرفوضة وسبب الرفض

تقوم اآللـة بعد وفرزالجنيه المصرى والريال السعودى باالضافه الى الدوالر األمريكى واليورو  •

كفاءة عاليةاألوروبى بدقة و .  

درج احداهما للعمالت التى تم عدها وفرزها واالخر للعمالت المرفوضة 2االله مزوده بعدد  •  .          

•  

 -: طرق العد والفرز باآللة

ورفض األوراق المعيبة فى   العملة والفئة واعطاء عددها وقيمتها لنفس  Count عـد حر بدون قيود -1

 .درج خاص وحصر عددها أثناء عمليه العد وبدون توقف

وحساب عدد األوراق التى تم عدها وقيمتها وعدد األوراق من  Mixed عد فئات مختلفة لنفس العملة -2

حصر عددها أثناء عملية العد كل فئة ورفض األوراق المزورة فى درج خاص وبيان سبب الرفض و

 .وبدون توقف

وبالفئات المختلفة معا واختيار فئة معينة حسب الورقة األولى وحساب Sort  عد وفرز لعملة واحدة -3

عدد األوراق من نفس الفئة وقيمتها ورفض بقية األوراق المخالفة وحصر عددها أثناء عملية العد وبدون 

 .توقف

وراق من )الوجه / االتجاه( فى خانةعد وفرز العملة وفصل األ -4  Stacker   )و)ظهر / االتجاه اآلخر

 . Reject األوراق األخرى فى خانة

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

حسب الفئة المطلوبة والباقى بخانة العملة  Stacker تقوم اآللة بفرز العمالت في مكان االستقبال -5

)Reject المرفوضة لعد والكشف، أويحتوى على العمالت الذى يحتوى على األوراق المزورة فى حاله ا

 المخالفة للفئة المطلوبة فى حالة العد والفرز

 

عد رزم بفئات متساوية فى خانة واألوراق المخالفة فى خانة أخرى ويمكنها الحصول على عدد  -6

 . Auto  األوراق التى تم عدها وقيمتها كما تبـدأ العد اتوماتيكيـا

ع كافة حاالت العملة النقدية ) تالفة أو مهترئة أو بها ثنيات فى األركانتم تصميم اآللة بحيث تعمل م -7 ). 

حيث من الممكن أن يستخدمها اثنين من  Dual Operation يوجد باآللة خاصية العمل المزدوج -8

 .الصرافين و تحتفظ بحساب منفصل لما تم عده كل على حدة

بداخلها من األمام و بخطوة واحدةسهولة فتح اآللة للوصول إلى األوراق إذا حشرت  -9 . 

عمالت بدقة متناهية مع إمكانية  5امكانيه الكشف عن تزوير العديد من العمالت االجنبية وحتى  •

أى عمالت بأخرى مستقبال                                                استبدال  . 

 

  -: وسائل الكشف عن التزوير باآللة

شعه فوق البنفسجيةالكشف عن طريق األ -  UV   . 

 . لجميع الخطوط المحددة بالورقة IR الكشف عن طريق األشعه تحت الحمراء - 

 . Magnetic Detectionالكشف عن طريق الحبر المغنـاطيسى بالورقه - 

 .FL الكشف عن طريق األشعة المنعكسة فلورسنت - 

 .MT الكشف على الشرائط المغناطيسية بالورقة - 

كشف عن طريق مطابقة اللون و الشكل فى جانبى الورقة النقدية ) وجه الورقة وظهرها ( بواسطة  - 

 .CIS حساس

بها ثالث أجزاء لكل جـزء بوردة تشغيـل خاصة باإلضافـة لوجود البوردات على جانبى اآللة لحمايتها  •

مراوح تعمل على طرد  3يزة بوجود من األتربـة وناتـج العـد باإلضافه إلى أن اآللة تعتبر الوحيدة المتم

 األتربة المتخلفة عن عمليه العد خارج اآللة وبعيدا عن األجزاء الحساسة بها

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 . 

ورقة نقد جديدة للتغذية 500  بها مكان يسع حتى • Hopper ورقة  200  يسع حتى  ومكان آخر

ورقة 50حتى يسع  Rejectومكان للعمالت المزورةأو المرفوضة Stacker  استقبال . 

 

ورقة/ دقيقة1500،1200،1000سرعات ) 3تتوافر  • )  

يمكن تعديل اآللة لتتوائم مع اصدارات العملة الجديدةبموقع التشغيل ، دون الحاجه إلى تغيير بعض  •

 .األجزاء

 .اآلله مزودة بمثبت داخلى للتيـار لحمايـة اآللة من انخفاض أو ارتفاع التيـار المفاجىء •

آللةعند بداية التشغيل بعمل اختبار أتوماتيكي لجميع أجزائهاتقوم ا •  Initializing   كما تقوم بتشخيص

وتعطى تنبيـه على الخطأ حتى يمكن إعـاده  [Self Diagnostics] مايحدث بها من أخطاء أتوماتيكيا

  .اآللة لوضعها الطبيعى

 8,2ق( أما وزن اآللةفيبلغ حوالى مم )عم 272مم )ارتفاع(،  282مم )عرض(،  280مقاسات اآللة  •

 . كجم

مم إلى  85"عرض الورقة "،   مم 100مم إلى  60مقاس أوراق البنكنوت التى يمكن عدها باآللة )  •

مم 0.12  مم إلى 0.08مم "طول الورقة" ( وسمك األوراق يتراوح بين  190 . 

ميجاهيرتز( كما  60/ 50-فولت 402 -  100اآللة تعمل على التيـار الكهربائى دون الحاجه للضبط ) •

وات اثناء التشغيل  50أنهـا اقتصاديـة فى استهالك الطاقـة   

 -: " Option " الملحقات االختيارية

 . إمكانية تعديل اآللة لتقوم بالفصل بين اإلصدارات القديمة واإلصدارات الحديثة للعمالت -

بطابعة لطباعة األرقام المسلسلة للعملة أثناء أو RS232 يمكن توصيلها بالحاسب اآللى بواسطة كابل -

و  USB عملية العد أو طباعة ايصاالت للعمالء وكذلك يمكن توصيلها بشاشة إضافية للعميل و بها مخرج

 .فى حالة الرغبة فى توصيلها على شبكة البنك LAN مخرج

اضافة طابعة حراريةامكانية اضافة شاشة اضافية وفقا لرغبة العميل + باالضافة الى امكانية  -  . 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 العرض املاىل

 % 14الغري" +   ا  جنيهالف  سبعة وعشرون" فقط   27000: السعر

 فرته التوريد :الصنف متوفر ابملخازن

 مده االرتباط :اسبوع واحد 

 سنة الضمان      : 

  وسط البلد حمل التسليم :فرع

 اوالد بدوى للخزائن والتوريدات اسم املستفيد : شركة 
 


