
BOZUK PARA SAYMA & AYRIŞTIRMA MAKİNESİ

HTM ALFA II

TEK EKRANDA BÜTÜN DETAYLARI GÖSTERME
HIZLI VE KOLAY PARA SAYMA VE SIRALAMA

%100 HASSAS DOĞRU SAYIM

ÇOK DAHA DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ

HTM Alfa 2, modeli yeni geliştirilen üç sıralı geniş LCD ekranı 
sayesinde bütün sayım toplamlarını ve detay raporlarını aynı 

ekranda anlık olarak göstermektedir. Kullanıcı sayım raporunu ister 
tutar bazında, isterse adet bazında anlık olarak görebilmektedir. Bu 

sayede kullanıcı her hangi bir butona basmadan dilediği sonucu anlık 
olarak ekranda görebilmektedir.

HTM Alfa 2 modeli, yeni geliştirmiş olduğu “fast sorting” teknolojisi 
sayesinde, bozuk paraları daha hızlı bir şekilde ayrıştırır, sıralar ve 
sayar. Ayrıca sıkışmaları önlemek, makine üzerinde yiv ve set sistemi 
kullanılmıştır. Geniş kutu hazneleri, kullanıcıya 0~500 adet arasında 
serbest desteleme olanağı sunmaktadır.

HTM Alfa 2 madeni para sayma makinesi, yeni geliştirdiği hassas 
kanalları ve sensörleri sayesinde %100 oranında doğru sayım 
sonucu vermektedir. Para karıştırmalarını ve para atlamalarını 

önlemek için makine üzerinde fazladan boyut ve yükseklik 
mekanizmaları eklenmiştir. Bu sayede makine, bozuk paraları 3D 

(ÜçBoyut) olarak görebilmektedir.

HTM Alfa 2 modeli, yeni geliştirilen işlemcisi ve devreleri sayesinde şimdi 
çok daha güçlü. En yoğun kullanımlarda dahi, ısınma yapmaz ve çok daha 
uzun kullanım sağlar. Bunun yanı sıra, yeni geliştirilen güç kartı ile elektrik 
voltaj değişimlerinden etkilenmeden uzun yıllar sorunsuz hizmet 
verebilmektedir. Ayrıca mekanik aksamındaki geliştirmeler, sürtünmeye 
karşı çok daha dayanıklı hale getirildi.

Her cins bozuk para sayma ve ayrıştırma özelliği
Üç sıralı geniş LCD ekranda, tüm raporları görüntüleme
Tek ekranda, değer raporunu ve adet raporunu görüntüleme
2.nesil sürüm ile şimdi daha hızlı ve daha sağlam
Tek ekrandan, bütün değerleri desteleme
Kolay kullanım, otomatik sayma ve ayrıştırma
Her bir birim için farklı desteleme miktarları girebilme
Sayım toplamı ve rapor detayını anlık olarak görüntüleme
Yiv ve set sistemi sayesinde kusursuz ve hatasız sayım
Paranın genişliğini ve derinliğini tarayan 3D sistemi
Yenilenen motoru ile şimdi çok daha uzun ömürlü
Smart işlemcisi ile yoğun kullanıma uygun
Güçlü ve dayanıklı mekanik sistem, uzun ömür
Toz tutmaya karşın anti statik sensörler
Geniş kutu hazneleri: 250~500 para adetlik.
Besleme yığını Kapasitesi: 1000~1500 Adet.
Para sayma hızı: 550 Adet / Dakika.
24 Ay %100 Garanti.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Yenilenen alfa modeli, beraberinde birçok yeni özelliği getirmektedir. Bunların başında, hem 
sayım sonucunu, hem de sayım detayını aynı ekranda ve aynı anda gösteren, geniş ve üç sıralı 

LCD ekrana sahip olmasıdır. Bu sayede kullanıcı sayım toplam tutarını ve sayım rapor 
detaylarını aynı ekranda anlık olarak görebilmektedir.

SAYIM SONUÇ VE DETAYLARI TEK EKRANDA

Yeni geliştirilen üç sıralı geniş LCD ekranı sayesinde, HTM Alfa 2 modeli, sayım sonucunu ve 
detaylarını tek ekranda anlık olarak göstermektedir. Kullanıcının işini çok daha kolaylaştıran bu 

teknoloji ile artık hiçbir butona basmadan bütün sayım detaylarını rahatlıkla görebilmektedir. 
Bununla beraber kullanıcı, sayım sonuç raporunu isterse değer bazında, isterse adet bazında  

görebilir.

üç sıralı geniş LCD ekrana sahip HTM Alfa 2 modeli, karışık haldeki bozuk paraları sayar ve hızlı 
bir şekilde sıralar. 5Krş. ~ 1TL arasındaki bütün madeni paraları birbirinden ayrıştırma 

özelliğine sahip olan model, yenilenen sistemleri sayesinde şimdi çok daha dayanıklı ve daha 
hızlı.


