
Ekonomik Sahte Para Kontrol Makinesi

HTM Atomich

Raporlama Özelliği

4 Yönden Para Tespit

Kullanıcı Dostu

Türk Lirası için özel geliştirilmiş sistemleri sayesinde, tek seferde ve 
her yönden kusursuz şekilde %100 oranında sahte para tespiti 

yapmakta ve kullanıcı sesli / yazılı biçimde uyarmaktadır. Gerçek 
parada paranın değerini yazıp parayı arka tarafa bırakırken, sahte 
parada Error “…” uyarısı verip parayı kullanıcıya geri vermektedir.

Mini USB bağlantısı ile kolay güncelleme sistemi bulunan modelin, 
ayrıca ekleme özelliği de bulunmaktadır. HTM Atomich modelinin 
kullanıcı sıfırlayana kadar saymış olduğu bütün paraların değer ve adet 
toplamlarını tek tek raporlama özelliği bulunmaktadır.

Geniş ve çok soralı LCD ekrana sahip ve otomatik para alma/
algılama sistemine sahip HTM Atomich modli, 4 yönden (her 

yönden) Türk Lirasını kontrol edebilmektedir. Diğer taraftan eski 
ve kırışık paraları da kusursuz şekilde ve tek sefer kontrol 

etmektedir.

Son derece kullanıcı dostu olan model, paranın çıkış yönünü kullanıcının 
ayarlamasına izin vereceği gibi, kümülatif sayım veya son sayılan 
değerin gösterilmesini de kullanıcıya bırakmaktadır. Bunun haricinde 
akıllı işaretler ile paranın neresinden hata verdiği kullanıcıya gösterme 
özelliği de bulunmaktadır. 

%100 sahte ve şüphel� para tesp�t oranı
TL �ç�n gel�şt�r�lm�ş özel sahte s�stemler�
Eklemel� veya son para sonucu gösterme
Sesl� yazılı ve �şaretl� uyarı ve �kaz s�stem�
Esk� ve yıpranmış para da dah�l kusursuz
5 S�stemle 27 farklı noktadan test etme
Son derece küçük ve ergonom�k yapı
Sahte paralarda uyarı ve ger� verme
Açılan kapak s�stem�, kolay tem�zl�k
M�n� USB bağlantısı �le güncelleme 
1 san�yen�n altında test etme hızı
Para çıkış yönünü değ�şt�reb�lme
Tek seferde hatasız para tanıma
Otomat�k para algılama ve alma
Rapor detay l�stes� görüntüleme
İk� yönden para çıkarma özell�ğ�
4 yönden para kontrol yapma
Çok sıralı gen�ş LCD ekran 
24 Ay Garant� 

Türk Lirası İçin Özel
Son zamanlarda Türk Lirası için özel olarak geliştirilen HTM Atomich sahte para kontrol makinesi, 

sahip olduğu özel sistemler sayesinde tek geçişe TL için hatasız olarak sahteliğini kontrol etmektedir.

 Ekonomik & Ergonomik
 HTM Atomich modeli, tam otomatik para kontrol makinelerimiz arasında en ekonomik olanıdır. Aynı 

zamanda son derece küçük yapısı sayesinde her alanda rahatça kullanılabilen ergonomik yapıya 
sahiptir.

Kolay Kullanım
Kullanımı son derece kolay olan model, her bir parayı çok yönlü olarak kontrol ekmektedir. UV/MG/
IR/Uzunluk/Renk ölçütlerinde çok noktalı para kontrolü yapan model sahte/şüpheli paralarda uyarı 

vererek parayı geri vermektedir. 
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