
 
 

 

 
 

 عرض سعر
 الســـــــادة: 

 صناعة EP-100 موديل BILLCONماكينة موديل اسم الصنف :
 املصرية البنوك من حمدود غري عدد يف بكفاءة تعمل واليت كورى

    كوراي  بلد املنشأ :

 

 لآللــة الفين العــرض

 الفئة أو عده املطلوب الرقـم تبني القراءة سهلة رقمية بوصة LCD – 3.5 كبيـرة  ملونة شاشة هبا اآللة •
 وبيان فئة كل  من األوراق وعدد عده مامت وقيمة عدهـا مت اليت األوراق وعدد العملة ونوع فصلها املطلوب
 .الرفض وسبب املرفوضة أو املزورة األوراق وعدد األخطاء

 بدقة األوروىب واليورو األمريكى الدوالر اىل ابالضافه السعودى والرايل املصرى اجلنيه وفرز بعد اآللـة تقوم •
 .عالية وكفاءة

 .         املرفوضة للعمالت واالخر وفرزها عدها مت الىت للعمالت احدامها درج 2 بعدد مزوده االله •

 متواجد فريوس اى انتشار من االفراد ومحاية التطاير من البنكنوت اوراق حلماية العد اثناء بباب مزودة االله •
 . ابلنقدية

  

 

 



 
 

 

 

 

 -: ابآللة والفرز العد طرق

 درج ىف املعيبة األوراق ورفض  وقيمتها عددها واعطاء والفئة العملة لنفس Count قيود بدون حر عـد -1
 .توقف وبدون العد عمليه أثناء عددها وحصر خاص

 من األوراق وعدد وقيمتها عدها مت الىت األوراق عدد وحساب Mixed العملة لنفس خمتلفة فئات عد -2
 وبدون العد عملية أثناء عددها وحصر الرفض سبب وبيان خاص درج ىف املزورة األوراق ورفض فئة كل

 .توقف

 وحساب األوىل الورقة حسب معينة فئة واختيار معا املختلفة وابلفئات Sort  واحدة لعملة وفرز عد -3
 وبدون العد عملية أثناء عددها وحصر املخالفة األوراق بقية ورفض وقيمتها الفئة نفس من األوراق عدد

 .توقف

( اآلخر االجتاه/  ظهر)و Stacker خانة ىف( االجتاه/  الوجه) من األوراق وفصل العملة وفرز عد -4
 . Reject خانة ىف األخرى األوراق

  

 العملة خبانة والباقى املطلوبة الفئة حسب Stacker االستقبال مكان يف العمالت بفرز اآللة تقوم -5
 العمالت على أوحيتوى والكشف، العد حاله ىف املزورة األوراق على حيتوى الذى) Reject املرفوضة
 (.والفرز العد حالة ىف املطلوبة للفئة املخالفة

 الىت األوراق عدد على احلصول وميكنها أخرى خانة ىف املخالفة واألوراق خانة ىف متساوية بفئات رزم عد -6
 . Auto اتوماتيكيـا العد تبـدأ كما  وقيمتها عدها مت

  

  



 
 

  

 

 

 

 (.األركان ىف ثنيات هبا أو مهرتئة أو اتلفة)  النقدية العملة حاالت كافة  مع تعمل حبيث اآللة تصميم مت -7

 من اثنني يستخدمها أن املمكن من حيث Dual Operation املزدوج العمل خاصية ابآللة يوجد -8
 .حدة على كل  عده مت ملا منفصل حبساب حتتفظ و الصرافني

 .واحدة خبطوة و األمام من بداخلها حشرت إذا األوراق إىل للوصول اآللة فتح سهولة -9

                                             استبدال إمكانية مع متناهية بدقة عمالت 5 وحىت االجنبية العمالت من العديد تزوير عن الكشف امكانيه •
 . مستقبال أبخرى عمالت أى

  

 -: ابآللة التزوير عن الكشف وسائل

 .   UVالبنفسجية فوق األشعه طريق عن الكشف -

 . ابلورقة احملددة اخلطوط جلميع IR احلمراء حتت األشعه طريق عن الكشف -

 . Magnetic Detectionابلورقه املغنـاطيسى احلرب طريق عن الكشف -

 .FL فلورسنت املنعكسة األشعة طريق عن الكشف -

 . MT ابلورقة املغناطيسية الشرائط على الكشف -

 حساس بواسطة(  وظهرها الورقة وجه)  النقدية الورقة جانىب ىف الشكل و اللون مطابقة طريق عن كشف  -
CIS  . 

  



 
 

 

 

 

 من حلمايتها اآللة جانىب على البوردات لوجود ابإلضافـة خاصة تشغيـل بوردة جـزء لكل أجزاء ثالث هبا •
 املتخلفة األتربة طرد على تعمل مراوح 3 بوجود املتميزة الوحيدة تعترب اآللة أن إىل ابإلضافه العـد وانتـج األتربـة

 . هبا احلساسة األجزاء عن وبعيدا اآللة خارج العد عمليه عن

 ورقة 200  حىت يسع  آخر ومكان Hopper للتغذية جديدة نقد ورقة 600  حىت يسع مكان هبا •
 .ورقة 100 حىت يسع Reject املرفوضة أو املزورة للعمالت ومكان Stacker استقبال

 ( دقيقة/  ورقة 800 ،1000) سرعه 2 تتوافر •

 .األجزاء بعض تغيري إىل احلاجه دون ، التشغيل مبوقع اجلديدة العملة اصدارات مع لتتوائم اآللة تعديل ميكن •

 .املفاجىء التيـار ارتفاع أو اخنفاض من اآللة حلمايـة للتيـار داخلى مبثبت مزودة اآلله •

 بتشخيص تقوم كما  Initializing أجزائها جلميع أتوماتيكي اختبار بعمل التشغيل بداية عند اآللة تقوم •
 اآللة إعـاده ميكن حىت اخلطأ على تنبيـه وتعطى[ Self Diagnostics] أتوماتيكيا أخطاء من هبا ماحيدث
 .الطبيعى لوضعها

 6,7 حواىل فيبلغ اآللة وزن أما( عمق) مم 250 ،(ارتفاع) مم 305 ،(عرض) مم 276 اآللة مقاسات •
 . كجم

 190 إىل مم 85 ،"  الورقة عرض"  مم 100 إىل مم 60)  ابآللة عدها ميكن الىت البنكنوت أوراق مقاس •
 .مم 0.12  إىل مم 0.08 بني يرتاوح األوراق ومسك" ( الورقة طول" مم

 كما(  ميجاهريتز 60/ 50-فولت 240 - 100) للضبط احلاجه دون الكهرابئى التيـار على تعمل اآللة •
 . التشغيل اثناء وات 50 الطاقـة استهالك ىف اقتصاديـة أهنـا

  

  



 
 

  

  

   

 

 املاىلالعرض 

 % 14" +   الغري جنيهاالف  وثالثونستة " فقط   36000: السعر

 فرته التوريد :الصنف متوفر ابملخازن

 مده االرتباط :اسبوع واحد 

 سنة الضمان      : 

 وسط البلدحمل التسليم :فرع 

 اوالد بدوى للخزائن والتوريدات اسم املستفيد : شركة 
 


