
                      

 

 

          

 

 

          

Akıllı Nakit Depolama / Nakit Dönüşüm Özellikli ATM 

SR7500 



SR7500  
Akıllı Nakit Depolama / Nakit Dönüşüm Özellikli ATM 
 

İdeal işleyiş – Hatasız sayım, Yüksek hız ve Geniş kapasite 

Son derece hassas banknot doğrulama ile yüksek hızlı işlem özelliği ve geniş kaset kapasitesinin 

birleştiği SR7500, verimli ve aerodinamik yapısı ile işlemlerin hızlı şekilde yapılmasını sağlar.  

*Maksimum. 17,000 banknot – Sınıfının en iyi banknot kapasitesi 

Garantili güvenirlik ve Güvenli işlem 

Kart kopyalamaya karşı geliştirilmiş kart gözü ve dahili güvenlik kamera yerleri ile SR7500, 

kullanıcılara emniyetli ve güvenilir bir işlem olanağı sağlamaktadır. Hitachi’nin alanında uzman olduğu 

banknot doğrulama teknolojileri ile sahteciliği azaltarak,  seri numara takip özelliği ile hem 

müşterilere hem de işletmecilere güven sağlamaktadır. 

Çevre dostu 

SR7500,  RoHS ile uyum sağlayarak, geleneksel modellere kıyasla %48 oranıyla en yüksek enerji 

tasarrufu sağlamaktadır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

- Genel                                                                                                                              

Ölçümler: En: 977mm Boy: 470mm Yükseklik: 1,360mm                                                                          

( Yerde montajlı/montajsız: 1,313mm )                                                                      

Ağırlık: Maksimum 550kg                                                                                              

Model: Önden / Arkadan Yüklemeli / Duvar Tipi                                                       

Dolap Güvenliği: UL 291 24H level 1 kasa                                                              

 

- Güvenlik 

ULV291 seviye kasa,elektrikli kilit ile 

Kart kopyalamayı ( anti-skimming ) engelleyen  kart girişi    

İki adet kamera yeri ve sahte banknot tespit   

fonksiyonu ile nakit işlem takip etme özelliği 

Titreşim ve derece sensörü 

  

-Güç Özellikleri 

Giriş voltajı: 200 240 VAC (+- %10)                  

Enerji Harcaması Maksimum banknot      

Beklemede Maksimum: 175 Wh 

Kullanımda Maksimum : 240V: 400W 

Giriş güç frekansı : 50/60 Hz 

 

-Banknot İşleme                                                                                                             

İşlem başı maksimum banknot adeti: Yaklaşık 200                                                   

Banknot kapasitesi:                                                                                                         

kapasitesi için 5 adete kadar kaset                                                                                                       

5 kasetli konfigürasyonda 17.000 adete kadar depolama 

kapasitesi                     

( Kaset başı 3400 banknot )                                                                                                         

Banknot dönüşümü için 4 kaset 

Harici geri çekme ve reddetme kutusu                                                         

( Yaklaşık 300 banknot ) 

 

-Müşteri Arayüzü                           

15-inç LCD dokunmatik ekran 

8 adet fonksiyon tuşu 

PCI uyumlu paslanmaz çelik 3 tarafı kaplı Pın Pad ( EPP )  

Sesli yönlendirme ( Opsiyonel ) 

Termal fatura yazıcı 

Termal Jurnal Yazıcı ( Opsiyonel ) 

EMV sertifikalı akıllı kart okuyucu 

Barkod okuyucu ( Opsiyonel ) 

 

 

Ürünün görünüşü ve iç özellikleri önceden haber vermeden teknik geliştirmelere tabidir. 

Hitachi-Ormon Terminal Solutions, Corp. Önceden haber vermeksizin bu cihazın teknik özelliklerini geliştirmek için değiştirme hakkına 

sahiptir. 

 

 


