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Genel Tanım 

UW-F serisi gelişmiş banknot tasnif cihazları, tutarlı olarak en üst düzeyde banknot doğrulama ve 

uygunluk tasnif işlevini yerine getirirken, kuruluşunuzun işletme maliyetlerini de azaltır. Bu cihazlar, 

yüksek miktarda banknot işleme için tasarlanan, kelimenin gerçek anlamıyla modüler kapasite 

artırımı sunan 4 farklı yapılandırma seçeneğiyle, bugün olduğu kadar gelecekteki tüm ihtiyaçlarınıza 

da karşılık verebilecek maksimum esneklik sağlar. 

 

Maksimum Doğruluk Ve Güvenlikli Tasnif 

Maksimum doğruluk ve güvenlik seviyesi sağlayan UW-F Serisi; kompakt tasarımı ve üstün teknik 

özellikleri ile,yoğun miktarda banknotun sorunsuz olarak işlenmesine olanak tanır. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

- UW-F Serisi ürün özellikleri                                                                            

Sayım Hızı:Dakikada 1000 banknot 
*ABD/Kanada’da azami hız dakikada 720 banknottur.                            

Besleme gözü kapasitesi:   2000 banknot                                                              

Ret istif gözü kapasitesi: 1 x 300 banknot                                                                                                        

Elektrik kaynağı: 100-240V ±%10, 50/60Hz  

Güç tüketimi: 200 - 392W                                                                                                                                    
  Harici bağlantı: LAN, RS-232C, USB 

  Para birimi sayımı: Azami 32 para birimi, 256 kupür 

  Ekran: 10" renkli dokunmatik ekran  

  Ek detektör alanı: Evet 

Seri numarası tanıma: Evet (opsiyonel, para birimine 
bağlı) 

Başlık kartları: Evet  

Para gözü yükseltme: Evet 
Uzaktan güncelleme: Evet (isteğe bağlı CashInsight™ 
Bridge ile) 

 -UW-F4                                                                                                                                                            

Boyutlar (G × D × Y): 600 mm × 455 mm × 620 mm                                                              

İstif gözü kapasitesi: 4 × 500 banknot 

Ağırlık: 65 kg 

-UW-F8                                                                                                                                                            

Boyutlar (G × D × Y): 800 mm × 455 mm × 620 mm                                                              

İstif gözü kapasitesi: 4 × 500 banknot, 4 x 200 banknot 

Ağırlık: 93 kg 

-UW-F12                                                                                                                                                            

Boyutlar (G × D × Y): 1180 mm × 455 mm × 620 mm                                                              

İstif gözü kapasitesi: 4 × 500 banknot, 8 x 200 banknot 

Ağırlık: 121 kg 

-UW-F16                                                                                                                                                            

Boyutlar (G × D × Y): 1470 mm × 455 mm × 620 mm                                                              

İstif gözü kapasitesi: 4 × 500 banknot, 12 x 200 banknot 

Ağırlık: 149  kg

 

 

 

 

*Özellikler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Makineyi doğru kullanmak için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu 
broşürde belirtilen tüm değerler, kapasiteler ve hızlar, GLORY LTD. tarafından yapılan testlere dayanmaktadır. Kullanım koşullarına bağlı 
farklılık gösterebilirler ve garanti edilmemektedirler. 

 
 
 

 


