
 
 

 

 

 

 

 

 عرض سعر

   P-624العــرض الفني لأللــة  موديل 

 

  بها شاشة كبيـرةLCD  .رقمية سهله القراءة تعمل باللمس للتشغيل والتحكم بوظائف األلة 
  األماكن الصغيرة و نقلها بسهولة.األلة من الطراز المكتبي الصغير و يمكن وضعها في 
 ( تقوم بالكشف عن التزويرعن طريق UV/ FL/ MG/ MT/ IR-T, IR-R.) 

  بطريقة أوتوماتيكيا دون تغيير للعملة عمالت بما فيها العملة المحلية  6تقوم األلـة بعد و كشف وفرزعدد

 (Automatic currenciesالمراد عدها وذلك عن طريق ) 

  اآللة بها امكانية عد عمالت مختلطةMix   .في أن واحد واظهار مجوع كل عملة علي حدي 

  عـد حر بدون قيودCount  ورفض االوراق المزوره فى درج لنفس العملة والفئة مع تحديد عدد الورق والقيمة االجمالية .

 خاص وحصر عددها أثناء عمليه العد وبدون توقف.

 مله لنفس الع ةعد فئات مختلفMixed  وحساب عدد االوراق التى تم عدها وقيمتها ورفض االوراق المزوره فى درج المرفوض .Reject 

   عد وفرز لنفس العملةSortاالولى وحسبببببباب عدد االوراق من نفس الفئة وقيمتها  ةوبالفئات المختلفة كما يتم تحديد العملة حسببببببب الورق

 ورفض باقي األوراق المخالفة.
  10لكشف عن تزوير العديد من العمالت األجنبيه وحتى اإمكانية بها  ( عمالتOptional .) 

   ورقه نقد جديده للتغذيه  500بها مكان يسببببببع حتىHopper   ورقة اسببببببتقبال  200ومكان اخر  يسببببببع حتى Stacker  ومكان للعمالت

 ورقة. 50يسع حتى  Rejectالمزوره او المرفوضه 

  تبـدأ العد اتوماتيكيـا Auto. 

  مصممة بنظامSoftware يمكن تطويره وتحديثه بسهولة عن طريقUSB memory stick . 

 .األلة مطابقه لشروط البيئة و ال تسبب أضرار لمستخدمها و سهلة اإلستخدام 
  االلة تمتاز بتطويرCIS . وذلك لدقة كشف تزييف أوراق البنكنوت المحلية واالجنبية 

 .نظام التغذية عن طريق سحب ميكانيكي 

  األبعاد                        : )الطولx  العرضx (*)281) اإلرتفاع x 304 x 266.مم 

  كجم. 9الوزن                        : حوالى 

  :                  ورقة / دقيقة  1000 – 1500سرعة العد 

                 ميجا هرتز  60-50فولت /  250-110 :موردالطاقة 
 ,Mixed value counting/ Mixed Total counting/ free counting/ Denomination sorting (free orientationأنظمة العد  

new/ old series verification) 

  100 – 50 – 25 – 20 – 10 – 5عد بالكمية            : يمكن عد . 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 العرض المالي  

 %14+الغري"  ومخسمائة جنيه ن الفوعشرو  تسعة" فقط    29500السعر:    

 فرته التوريد : الصنف متوفر ابملخازن

 مده االرتباط : اسبوع واحد 

 : سنة  الضمان     

  طريقه السداد : نقدا او بشيك

 وسط البلد حمل التسليم :فرع 

 ة اوالد بدوى للخزائن والتوريدات . اسم املستفيد : شرك

 

 
 

 


