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HTM Atom 7

İki Katlı Karışık Para Sayma Makinesi (Printerli)
Dahili Termal Yazıcı
HTM Atom 7 modeli, sahip olduğu termal yazıcı sayesinde sayılan paranın detay listesini ve/veya
sayılan paraların seri numaralarını tek tuşa dokunarak yazdırabilir. Kolay değiştirilebilir kâğıt sistemi
ile, standart pos cihazına konulan termal kâğıt rulolarını kullanan model, ısısal olarak yazım yaptığı
için mürekkep sarfiyatı da yapmaz.
Double CIS V9 Sistemi
Çift CIS (V9) tarama ve okuma sistemine sahip HTM Atom 7 modeli, paranın her iki yüzeyini de tek
seferde okuyarak %100 oranında sahte para yakalayabileceği gibi, gereksiz yere gerçek paralara
uyarı vermez. Yeni nesil işlemcisi sayesinde dakikada ayarlanabilir 800/1000/1200 adet para
sayarken aynı anda %100 oranında doğru ve hatasız sayım sonucu verir.
İki Katlı Avantajları
Yüksek standartlara sahip HTM Atom 7 modeli, iki katlı sistemi sayesinde sahte para geldiğinde
sayımı durdurmadan sahte parayı “RET” gözüne (üst kat) atar. Bu sistem aynı zamanda paraların
yönlerini ve yüzlerini birleştirmek için de kullanılır. Yönleri veya yüzleri düz olanları alt kata, yönleri
veya yüzleri ters olanları da üst kata atarak, kullanıcının paraların yönlerini ve yüzlerini tek hamle ile
birleştirmesini sağlar.

HTM Atom 7
%100 Sahte Para Tespiti
Mevcut 9 farklı ülke ve yüklenebilir 40 tan fazla ülke parasının %100
sahtesini tespit eden HTM Atom 7, (%100 ECB Test | Avrupa Merkez
Bankası Test Sertifikası) piyasada bulunan bütün sahte paraların
tamamını tek geçişte yakalamakta olup, yüksek güvenlikli sistemi
kolayca güncellenebilir. Ayrıca makine sayımı durdurmadan sahte
parayı direkt olarak üst kata atar ve sayıma dahil etmez.

Sayım Seçenekleri
Desteleme & ekleme özelliğinin yanı sıra, aynı anda çoklu para
sayım menüsü (TRY, USD, UURO, GBP) de bulunan modelin
otomatik ülke parası tanıma özelliği de mevcuttur. Modelin,
karışık, tek, yüz, yön ve düz sayım gibi sayım seçeneklerinin yanı
sıra ayarlanabilir tarih ve saati de mevcuttur. Ayrıca kullanıcı
dilerse “BLACK LIST” sayesinde dilediği paraların seri numaralarını
taratıp makineye sahte para olarak tanıtabilir.

Seri Numarası Alma
Otomatik ve manuel sayım seçeneklerine bulunan HTM atom 7 modeli
yön ve yüz fark etmeksizin bütün paraların seri numaralarını tek
geçişte okuma/dahili yazıcısından yazdırma/ekranda gösterme
özelliğine sahip HTM Atom 7 modeli, aynı anda harici müşteri ekranına
sahiptir. Bu sayede bankonun diğer tarafındakiler sayılan paranın
tutarını rahatça görebilmektedirler.

Kolay Güncelleme
TF hafıza kartı ile kolayca yeni yazılım güncellemesi yapılabilen HTM
Atom 7 modelinin, ayrıca bilgisayara bağlanabilmesi için USB port, dış
ekran bağlantısı içi ise Serial Port’a sahiptir. Bunun haricinde 3.5” (inç)
renkli TFT ekrana sahip model 500 adet besleme haznesi, 200 adet çıkış
(istif), 50-100 adet arası ise RET iade gözü hazne kapasitesine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Karışık Para: TL,USD,EURO,GBP,RUB,IQD,SYP,IRR,SAR
Ç�ft katlı s�stem� sayes�nde sayım ve �st�f avantajları
Sayımı durdurmaz ve sahte parayı üste kata atar
Tek geç�şte %100 sahte para tesp�t etme özell�ğ�
Sayım anında paraların ser� numaralarını okuma
Dah�l� yazıcı: Sayım raporu ve ser� no yazdırma
Renkl� TFT ana ekran ve D�j�tal müşter� ekranı
Ç�ft CIS (V9) s�stem� �le kusursuz para tanıma
Sayım Seçenekler�: Karışık, Tek, Düz, Yüz, Yön
Mult�-Çoklu Sayım Modu: TL, USD, EURO, GBP
Dedektörler: UV/MG/MT/IR/MTL/3D/DD/CIS
3 kademe sayım hızı: 800,1000,1200/Dak�ka
Menü değ�şt�rmeden otomat�k para tanıma
Sayım anında 4 yönden ser� numarası alma
Tem�zl�k �ç�n arka ç�ft kapak açma s�stem�
Sayım detay ve ser� numarası l�steleme
BLACK LIST ser� numarası engelleme
TF Hafıza kartı �le kolay güncelleme
Sesl� ve Türkçe yazılı uyarı s�stem�
Otomat�k/Manuel sayım modları
Desteleme ve Ekleme özell�kler�
500 Adet besleme kapas�tes�
200 Adet �st�f/çıkış Haznes�
50-100 adet ret gözü
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