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Genel Tanım 

 

Birden fazla para birimine ait banknotların şüphelilerinin ayrılarak sayılması ve ardından depolanması için 

tasarlanmış, yüksek kapasiteli banknot yatırma makinası 
 

Mükemmel Sahte Tespiti 

DEPOMAT cihazının para sayma ünitesinde yer alan ileri teknoloji ürünü GLORY sensörleri sayesinde, yüksek hızda 

bile yüksek hassasiyette sahte tespiti yapılır. 

 

Uluslararası Standartlarda Kasa ve Kilit Seçenekleri  

DEPOMAT, ihtiyacınıza uygun çelik kasa ve kilit seçiminde opsiyonel seçenekler sunar: çelik kasa için farklı 

uluslararası güvenlik standartları ve yüksek güvenlikli standart mekanik kilit yerine elektronik kilit seçenekleri 

mevcuttur. 

 

Glory Sayım Kalitesi 

DEPOMAT üzerinde bulunan GLORY para sayma ünitesi, güvenilirliği ve doğruluğu zor şartlarda kanıtlanmış sayma 

mekanizması ile fersude, yıpranmış banknotları bile hatasız, redsiz sayar. 

 

Kullanıcı Dostu Arayüz 

Dokunmatik renkli LCD ekran ve kurumunuzun iş akışları doğrultusunda uyarlanabilir kullanıcı menüsü yardımıyla 

hızlı ve kolay para yatırmaya imkan tanır. 

 

Yüksek Depolama Kapasitesi 

Kasa bölümünde yer alan, standart olarak 10.000 adet banknot depolayabilen para torbasının kapasitesi, ihtiyacınıza 

göre uyarlanabilir.  

 

Gerçek Fiziki Escrow 

Para yatırma işlemi sayım sonrasında herhangi bir nedenle iptal edilmek istenirse, bir defada maksimum 200 adet 

paranın fiziki olarak iadesi mümkündür. Sayılan paralar fiziki iade gözünden geri alınarak işlem sonlandırılır ya da 

yeni işlem yapılabilir. 
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              Teknik Özellikler 

Model Referansı: Protem Depomat 

Yatırılabilen Ülke Paraları:  

TL, EUR, USD, GBP, RUB / NO                                                                        

20 para birimi içeren kombinasyon halinde                                         

(maksimum 256 kupür)                                                                        

Değer ve Sahte Tespit Sensörleri: 2 x CIS, MG, IR, UV, FL                             

Üst Besleme Haznesi Kapasitesi: 400 banknot                                                 

Ana Çıkış Gözü Kapasitesi: 250 banknot                                                                          

Red Gözü Kapasaitesi: 50 banknot                                                                     

Torba Kapasiatesi: Yaklaşık 20,000  banknot                               

Serbest düşüşlü, istiflemesiz  (Torba kapasitesi sipariş 

aşamasında isteğe bağlı değiştirilebilir.)                              

 

 

 

                                            

       

 

Boyutlar/Ağırlık 

45 x 70 x 141 cm (G x D x Y) / 200 kg                                                                                         

(Ağırlık seçilen kasa opsiyonuna göre değişiklik gösterebilir)                                                                                                        

Güç Kaynağı                                                                                                                                                                                         

100 – 240 V AC ±  10%, 50/60 Hz                                                                                                                  

Kart okuyucu ile kullanıcı girişi 

Renkli LCD (9 inch) dokunmatik ekranlı kullanıcı arayüzü 

Opsiyonel entegre termal yazıcı  

Kilitli geçmeli, taşınabilir para torbası 

Para sayma makinası bakım amacıyla rahat erişim 

Elektrostatik boyalı gövde 

Opsiyonel ISM ( Intelligent Stroge Module )  

ISM ile Gerçek Fiziki Escrow ( Kapasite: 600 banknota kadar )  
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