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HTM Bündel
Otomatik Para Bantlama Makinesi

HTM markasının, para desteleme ve bantlama için geliştirdiği Bündel modeli, her genişlik
ve her kalınlıktaki para destelerini hızlı bir şekilde, ısısal bant yardımı ile destelemektedir.
Kullanıcının tek tapması gereken, bantlamak istediği para destesini, makinenin içine doğru
uzatmak olacaktır. Para algılama sensörleri sayesinde makine bant sarma işlemini anında
gerçekleştirerek kullanıcı uyarmaktadır.
Güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan model, bantlama esnasında hiçbir şekilde
kullanıcının bedenine zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

HTM Bündel
HIZLI, ISINMA VE BANTLAMA SÜRESİ
Mekanik deste kalınlığı ayarı ile, istenilen sıkılıkta ve ölçüde paraları
bantlama imkanı sunmaktadır. Yaklaşık 10 adet ila 200 adet arasında
kusursuz ve hızlı bir şekilde para bantlaması yapabilen model,
durmaksızın gün boyu para işlemi yapabilmektedir.

PÜRÜZSÜZ VE BOŞLUKSUZ PARA BANTLAMA
Bütün şerit bantlara uyum sağlaması için, dijital ısı ayarı sayesinde
istenilen derecede ısı ayarına imkan vermektedir. Bu sayede
istenilen sertlikte deste bantı yapıştırma imkanı sağlamaktadır.

FONKSİYONEL TUŞ PANELİ VE LCD EKRAN
Bant algılama sensörleri sayesinde, çifte sarımı önlemektedir. Ayrıca
dijital LCD göstergede kaç deste bantlama ve sarma işlemi
gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bununla beraber ısı derecesini ve
bantlama işlemine hazır olup olmadığını da LCD ekranında
göstermektedir.

KOLAY DEĞİŞEBİLİR PARA BANDI
Sayım anında bütün paraların her iki yönden seri numarasını alma
özelliği olan model, aldığı seri numarları ekranda gösterme,
bilgisayara aktarma ve printerden (printer opsiyoneldir) yazdırma
özelliğine sahiptir. Kullanıcı bu sayede, çıktı evrağı üzerine not
düşerek, hangi paraları kimden aldığını yazarak, ilerki zaman için
kendi arşivini oluşturabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

10 ile 200 adet arasında bantlama işlemi gerçekleştirebilme
Her boyutta ve genişlikteki paralar için uygundur
Mekanik ayar sayesinde, bantlama sıkılığını ayarlayabilme
Dijital ısı ayarı sayesinde, yapışkan sıkılığını ve düzeyini ayarlama
Kullanılan kağıt bant genişliği: 20 mm
Hızlı ısınma süresi
Hemen bantlama işlemine geçme
Gerçek zamanlı olarak bantlama adedini gösterme
Kendi kendini test etme ve hata bildirme sistemi
Şeffaf kapak sayesinde anlık olarak kalan bant miktarını kontrol etme
Uygun para boyutları: Uzunluk: 110-180 mm Genişlik: 50-85 mm
Bantlama Hızı:1,5 saniye/1 deste
Küçük ebat, portatif, taşıma sapı ve şık tasarım
Kağıt dedektörü sayesinde çift sarımı engelleme
Kolayca yeni bant şeridini takma ve çalışmaya hazırlama
Geniş, para giriş ağzı
Maksimum kullanıcı güvenliği, sıfır yaralanma riski
Kağıt sıkışmasını önleyici anti-jamming sistemi
Gün boyu kullanım için uygundur
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