
  
 

 

 

DTC Serisi 
Güvenilir ve Modern Para İşlemleri için Gelişmiş  

Madeni Para Tasnif Makinesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kendini kanıtlamış sensör teknolojisi, 
en yüksek düzeyde güvenilirlik, üst düzey doğruluk 
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Para İşlemlerinin En Doğru Şekilde Yapılması 
 

En son çıkan DTC çözümü, pazarın güvenilir ve modern para işleme gereksinimlerini karşılamak için tasarlandı. DTC, tasnif ve 

sayım özelliğinin yanı sıra, yabancı ve yıpranmış madeni paraların reddedilmesinde de yüksek performans gösteren bir 

makinedir. Benzersiz sensör teknolojisi ile olağanüstü doğruluğun yanı sıra güvenilir işlevleri bir arada sunmaktadır. Doğruluğu 

artırırken aynı zamanda verimi de en üst düzeye çıkarın ve daha kârlı işlere odaklanın. 

 

              En yeni özellikler ve             
              mükemmel çalışma   

Kolay kullanım olanağı sağlayan dokunmatik ekran ve tuş 

takımı gibi en yeni özelliklere sahiptir. Bunlarla birlikte 

kendini kanıtlamış sensör teknolojisi ve güvenilir yapı, 

yıllarca mükemmel çalışma olanağı sağlamaktadır. 

  Ağır hizmet tipi madeni  
  para  tasnif makinesi 

Sağlam metalden üretilen ağır hizmet tipi 

madeni para tasnif makinesi, dakikada 

600’den fazla madeni parayı sayar ve gözlere 

tasnif eder. Kupür çaplarının birbirine çok 

yakın olması durumunda, en iyi tasnifi 

sağlamak için ikinci bir solenoid takma 

opsiyonu da bulunmaktadır.

       Güvenilir ve çok yönlü  
    En son tasarım; bankalar, süpermarketler, 

casino’lar, mağazalar ve para işlemlerinin 

yapıldığı birçok farklı çalışma ortamında 

kullanıma uygun şekilde üretilmiştir. 

 

 

    Esnek seçenekler 
Saymak ve tasnif etmek istediğiniz kupür sayısına 

bağlı olarak gereksinimlerinize en uygun DTC 

modelini seçin. 

 
Kendini Kanıtlamış 

Sensör Teknolojisi    

  
Yabancı madeni paraları    

tespit edin 
Ünite, madeni paraları saymanın ve     

gözlere  tasnif etmenin yanı sıra 

yabancı ve  yıpranmış paraları 

otomatik olarak reddedebilmektedir. 

Cihaz aynı zamanda, programlanabilir 

olarak, belirlenen adetlerde durma 

özelliğine de sahipti

    DTC-1 bir kupür tasnifleyip sayabilirken, DTC-6 altı ve                                                                                             

    DTC-9 dokuz kupür tasnifleyebilmekte ve sayabilmektedir.  

        İkinci bir para birimini ya da jetonları ayırmak için opsiyonel 

        olarak ikinci solenoid takılabilir. 

 

Birden fazla tasnif seçeneği 
Madeni para tasnif makinesine, torba 

tutucuların yanı sıra madeni para tüpü 

tutucular takılabilir.

 
 
 
 

 
Teknik Özellikler DTC-1/DTC-2 DTC-6 DTC-9 

Ağırlık 14 kg (30,9 lbs) 22 kg (48,5 lbs) 30 kg (66,1 lbs) 

Boyutlar (G x D x Y) 360 x 285 x 400 mm 

(14,2" x 11,2" x 15,8") 

508 x 285 x 444 mm 

(20" x 11,2" x 17,5") 

668 x 318 x 485 mm 

(26,3" x 12,5" x 19,1") 

Elektrik kaynağı 90-260 VAC, 60/50Hz 90-260 VAC, 60/50Hz 90-260 VAC, 60/50Hz 

Güç tüketimi Çalışma modu: 60W 

Beklemede: 24W 

Çalışma modu: 60W 

Beklemede: 24W 

Çalışma modu: 60W 

Beklemede: 24W 

Sayım hızı Azami 600 madeni para/dakika Azami 600 madeni para/dakika Azami 600 madeni para/dakika 

 

Bağlantı Olanakları 
Madeni para tasnif makinesinde, en iyi bağlantı olanaklarını sağlamak için bilgisayara bağlantıya 

hazır donanım bağlantı noktaları ve özel bir arayüz bulunmaktadır. 

 
 
 

 
  

 
 
 
 


