
Alimentação
Consumo
Dimensões
Peso

P
Opções 
A tware

AC 220V, 50Hz
< 60W
260mm (A) x 281mm (L) x 277mm (C)
3,94 Kg
CE e ROHS
14 Dias
2 Anos
N.A.
N.A.

ESPECIFICAÇÕES
3

Com uma velocidade extraordinária de 650 moedas por minuto, conta 
e separa as suas moedas de uma forma muito rápida e 

A capacidade do seu alimentador para 1000 moedas satisfaz 
inteiramente as necessidades dos utilizadores mais exigentes.

O seu housing amovível facilita a limpeza e manutenção do 
equipamento.

Permite consultar a soma parcial de cada tipo de moeda contado.

2

Velocidade de 650 moedas por minuto.

Capacidade máxima de 1000 moedas.

Capacidade máxima de 400 moedas.

Visor
Visor com tecnologia LCD.

Valorização |
contagem e faz a adição apresentando o valor total contado.

 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).

CARACTERÍSTICAS

Funções

1

SOLID | CONTADORES DE MOEDAS

www.

MÁQUINA DE 
CONTAR E SEPARAR MOEDAS 

SD-522

3500.1000

650 pcs/min

LCD

Value

Sort

Report

Batch

120.400



MÁQUINA DE CONTAR
 E VALORIZAR NOTAS 

SD-5120

Velocidade de Contagem
Velocidade de máxima de 1500 notas por minuto.

Capacidade do Alimentador
Capacidade máxima de 300 notas.

Capacidade do Empilhador
Capacidade máxima de 250 notas.

Visor
Visor com tecnologia LCD. 

Valorização |
e faz a adição apr

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

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 grupos do mesmo 

Funções

Despistagem Automática
Detecção de notas encadeadas, dobradas e mutiladas.

Deteção de Contrafações
melhos.

Portas .
Portas -232C.

CARACTERÍSTICAS
1
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SOLID | CONTADORES DE NOTAS

UV MG MT IR

CD DO

USB

HD

RS-232C

300

250

LCD

Value

Add

Size

Batch

Report

1500 pcs/min

www.solid.pt

Alimentação
Consumo
Dimensões
Peso
Certificados
Garantia de Satisfação
Período de Garantia
Opções
Atualização de Software

AC 100~240V, 50/60Hz
<=55W

6,56 kg

14 Dias
2 Anos
Impressora - Virsor cliente

  de  qualidade e detentor da mais recente 
tecnologia.

           
           

        
seus inúmeros sensores permitem uma absoluta deteção de 

contrafações.

Com uma  de contagem máxima de 1.500 notas por minuto, 
e um alimentador com uma capacidade para 300 unidades, garante uma 
maior rapidez nas contagens, indo de encontro com as necessidades 

Conta,  e deteta contrafações de   e  na mesma 
operação, e conta e deteta contrafações de  No final da contagem, 
permite consultar a  total e parcial (apenas nas 


