ICP Active-9
Güvenilir ve Modern Para İşlemleri için Gelişmiş
Madeni Para Tasnif Makinesi

ICP Active-9 Flex modeli için özelleştirilebilir
arayüzlü 10,4” renkli ekran
scancoin.com

Akıllı Madeni Para İşlemleri
ICP Active-9 yüksek hızlı madeni para tasnif makinesi, benzersiz Active Sorting® madeni para işleme teknolojisine ve gelişmiş
sensör kontrolüne sahiptir. Tanınmış ve yaygın biçimde kullanılan SC Active-4000’i temel alan ürün, kullanıcılarına mükemmel
bir çözüm sunmaktadır.

Active Sorting® ile Maksimum Üretkenlik
Akıllı Madeni Para İşlemleri
Sayım sonuçlarının her zaman doğru olacağına güvenebilirsiniz.
Dakikada 3.820 madeni para işleme kapasitesine sahip makinede, dokuz
aktif çıkış/torba tutucu ve bir pasif ret çıkışı bulunmaktadır. Her çıkışın
üst kısmında yer alan bir ışık, çıkışın/torbanın dolu olduğunu gösterir.
Madeni para torbalarındaki madeni paraların miktarı, makinenin renkli
ekranında grafiklerle gösterilmektedir.

Nakit Yönetimi
ICP Active-9 iki modelde gelmektedir. ICP Active-9 Standart, bir nakit
merkezindeki temel işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlayan akıllı nakit
işleme sistemine sahiptir. Nakit yönetim sistemli, diğer model olan ICP
Active-9 Flex PC ise daha ileri işlevler, optimizasyon ve bağlantı
olanakları sağlamaktadır.

Özellikler
ICP Active-9, yeni bir vakumlu para besleme sistemine sahiptir. Vakum
tekniği, madeni paraları döner plakaya sıkı biçimde yerleştirir ve en
doğru biçimde sensörden geçmesini sağlar. Madeni paralar, birbiri
üzerine gelemediğinden, sıkışma riski neredeyse tamamen ortadan
kaldırılır.
Diğer bir yeni özellik ise, tüm madeni para işleme bileşenlerinin takıldığı
döküm demir tabandır. Bu çok sağlam yapı dengelidir ve titreşimlere,
aşınmalara karşı dayanıklıdır. Döküm demirin tek parça olması ayar
gereksinimini minimuma indirirken, kalibrasyon ve servis işlemlerini de
kolaylaştırmaktadır.

Active Sorting® teknolojisi sayesinde, bir çıkış/torba doluyken bile
çalışabilir. Operatör torbaları değiştirirken makine diğer kupürleri
saymaya devam eder ve paralar, çıkış/torba yeniden kullanılabilir hale
gelene kadar sistemde döndürülür.

Çalışmada Çok Yönlülük
Makinenin kontrol edilmesinde kullanılan gelişmiş yazılım, yüksek
esneklik düzeyine sahiptir ve ICP Active-9’un, müşterinin kendine özgü
gereksinimlerini karşılamak için yapılandırılabilmesini sağlamaktadır.
Yani monitörde yalnızca müşterinin talep ettiği işlevler gösterilmektedir.
Operatörün kafasını karıştıracak ilgisiz ekranlar, sayımın tamamlanması
için gereksiz işlemler yoktur. Tüm sayım ve kayıt bilgileri her zaman
saklanır. ICP Active-9 Standart ve ICP Active-9 Flex, makina üstün
özellikleri ve çok sayıdaki kullanıcı seçeneğine karşın minimum eğitim ile
çalıştırılabilir. ICP Active-9 Flex, harici sistemlerle iletişim kuracak şekilde
kolayca yapılandırılabilir.

Teknik Özellikler

Daha yüksek kullanılabilirlik

Üretkenlik

%100

%0

ICP Active-9
- üretkenlik %10 düşer
Geleneksel makinelerde
- üretkenlik %100 düşer

Genişlik

1132 mm / 44,6"

Yükseklik

1.130 mm / 44,4"

Derinlik

650 mm / 25,6"

Ağırlık

280 kg / 617,3 Ibs

Besleme voltajı

120, 220-240 V, +/- %10

Ses seviyesi (çalışma)

80 dB (A)

Frekans

50/60 Hz

Azami Nominal Akım

14 A (120 V) / 18 A (220-240 V)

Hız

Azami 3.820 para / dakika

Çap Aralığı

14-34 mm / 0,55-1,3"

Kalınlık Aralığı

0,9-4,0 mm / 0,04-0,2"

Aksesuarlar / Opsiyonlar
Trafik Işıkları

Makinenin durumunu gösterir

Ret Haznesi

Çıkışlardan herhangi birine takılabilir

Taşıma Tekerlekleri

Makinenin hareket ettirilebilmesini
sağlar

Zaman
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