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CARACTERÍSTICAS

Funções

MÁQUINA DE 
CONTAR E SEPARAR MOEDAS 

Alimentação
Consumo
Dimensões
Peso
Certificados
Garantia de satisfação
Período de garantia
Opções 
Atualização de Software

AC 220V, 50Hz
< 45W
261mm (A) x 348mm (L) x 280mm (C)
3,83 Kg
CE e ROHS
14 Dias
2 Anos
N.A.
N.A.

ESPECIFICAÇÕES
3

Conta e separa as moedas de uma forma simples e eficaz a uma 
velocidade de 270 unidades por minuto.

Dispõe de um alimentador com a capacidade para 500 moedas, 
conseguindo responder às necessidades da maioria dos utilizadores.

Este modelo permite contar e separar moedas em 8 recipientes 
distintos.

Após a contagem, permite saber quantas moedas existem de cada 
denominação.
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Velocidade de Contagem
Velocidade de 270 moedas por minuto.

Capacidade do Alimentador
Capacidade máxima de 500 moedas.

Capacidade dos Recipientes
Capacidade máxima de 300 moedas.

Visor
Visor com tecnologia LED.

Valorização | Identifica o valor das moedas durante a 
contagem e faz a adição apresentando o valor total contado.

Separação | Separa as moedas por valor e coloca-as em 
diferentes recipientes.

Inquérito | Após contagem, permite saber quantas moedas 
existem de cada denominação.

Grupo | A contagem é interrompida, assim que atingir a 
quantidade seleccionada pelo utilizador (ideal para formar 
vários grupos do mesmo valor).

SOLID | CONTADORES DE MOEDAS
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CARACTERÍSTICAS

Alimentação
Consumo
Dimensões
Peso
Certificados
Garantia de satisfação
Período de garantia
Opções 
Atualização de Software

AC 230V, 50Hz
< 75W
230mm (A) x 265mm (L) x 325mm (C)
5,67 Kg
CE e ROHS
14 Dias
2 Anos
N.A.
Substituição de EPROM

ESPECIFICAÇÕES
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Permite contabilizar notas ou documentos a uma velocidade superior a 1000 
unidades por minuto. 

Grande estabilidade na contagem de notas e na identificação de 
contrafacções.

Design inovador e extremamente robusto.
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Deteção de Contrafações
Ultravioleta, Magnetismo e Infravermelhos.

Velocidade de Contagem
Velocidade de máxima de 1000 notas por minuto.

Capacidade do Alimentador
Capacidade máxima de 200 notas.

Capacidade do Empilhador
Capacidade máxima de 200 notas.

Visor
2 visores com tecnologia LCD. Possui um visor fixo e outro rotativo.

Visor Cliente
Visor com tecnologia LED. 

Adição | Com este modo seleccionado, a última quantidade contada 
será adicionada à anterior.

Tamanho | Considera a primeira nota como standard, permitindo a 
detecção de notas com tamanhos inferiores. 

Grupo | A contagem é interrompida, assim que atingir a quantidade 
seleccionada pelo utilizador. A contagem é retomada, logo que as notas 
forem retiradas do empilhador (ideal para formar vários grupos do 
mesmo valor).

Funções

Despistagem Automática
Deteção de notas encadeadas, dobradas e mutiladas.

SOLID | CONTADORES DE NOTAS
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