
PARA SAYMA MAKİNASI

HTM STONE

%100 SAHTE PARA YAKALAMA ORANI
GÜÇLÜ, SESSİZ VE KUSURSUZ PARA SAYMA

FARKLI BOYUT PARA UYARI DEDEKTÖRLERİ

İŞLEVSEL EKRAN SİSTEMLERİ

4 Katmanlı sahte para tespit sistemi sayesinde, %100 oranında 
sahte para yakalayarak kullanıcı sesli ve yazılı olarak ikaz 

etmektedir. Sayım anında sahte para gelince makine anında sayımı 
durdurarak kullanıcı sesli ve yazılı olarak uyarır. Bu durumda sahte 

veya şüpheli para, sayım haznesindeki paraların en üstündeki 

4 Katmanlı sahte para tespit sistemi sayesinde, %100 oranında sahte 
para yakalayarak kullanıcı sesli ve yazılı olarak ikaz etmektedir. Sayım 
anında sahte para gelince makine anında sayımı durdurarak kullanıcı 
sesli ve yazılı olarak uyarır. Bu durumda sahte veya şüpheli para, sayım 
haznesindeki paraların en üstündeki paradır. Kullanıcı tekrar komut 
vermeden veya sahte parayı almadan makine sayıma devam etmez.

HTM Stone modeli, 2D [2 boyut sistemi (Safe Size ®)] sistemi 
sayesinde, deste içindeki, farklı en boyutlarına sahip olan 

banknotları ayıklaması için kullanıcıyı uyarmaktadır. Bunun yanı sıra 
HTM Stone modeli, hatalı sayımlara karşı geliştirdiği, her ihtimal için 

çift para dedektör sistemine sahiptir.

Her yöne dönebilen ana ekranı sayesinde, kullanıcının ve müşterinin sayım 
sonucunu her açıdan rahatça görmesine izin vermektedir. Bunun yanı sıra 
yan ekranı ve dış ekranı sayesinde kullanıcı ve müşterilere fazladan görsel 
olanaklar tanımaktadır.

% 100 sahte para tespit ve yakalama oranı.
Tüm sistemler 10 kademe dijital hassasiyet ayarı.
Çift ekran teknolojisi ile, her yönden görüş açısı.
Geniş ve döner başlıklı kırmızı yazılı LCD ekran.
Her açılışta kendi kendini test etme.
5 Kat sahte para detektörü UV+MG+MT+IR+DD.
Numerik tuş takımı sayesinde, sabit ve karışık desteleme.
Yüksek hassasiyet dedektör sistemi.
Mükemmel sessiz ve hatasız sayım.
%100 kesin ve doğru sayım sonucu.
Otomatik/Manuel sayım modu.
Aydınlatılmış ekran arka planı.
Sağlam ve uzun ömürlü
Hız: 1500 / Dakika (En hızlı makina)
Besleme kapasitesi: 350 Adet.
İstif Kapasitesi: 250 Adet
24 Ay garanti süresi.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Sessiz ve Hatasız Sayım
Sınıfının en sessiz ve hatasız para sayma özelliğine sahip HTM Stone modeli, sayım anında 

sahte ve şüpheli paraları yakalayarak kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyarmaktadır. Aynı 
zamanda farklı en boyutlarındaki paraları kontrol etme ve kullanıcıyı uyarma özelliğine 

sahiptir.

Bütün Paralarda Sahte Yakalama Garantisi
TL, USD, EURO, GPB ve diğer dünya paraları için özel olarak geliştirilmiş model, eksik, 

hatalı ve şüpheli para geçişine karşı IR-MG-MT-UV-DD gibi dedektörler ile donatılmıştır. 
HTM Stone modeli bu sayede, %100 oranında sahte para yakalamaktadır ve %100 

oranında hatasız ve net sayım yapmaktadır.


