
Dual Coin PRO
Indoor Wisselautomaat voor (euro) munten, jetons en of tokens.

Veilig en stevig voor iedere locatie 
waar u geld wenst te wisselen.

suzohapp.com



Ideale oplossing voor het uitgeven van grote aantallen  
wisselgeld of tokens/jetons.
De uitzonderlijk stevige automaat met beveiligd sluitsysteem en ccTalk protocol maakt dit een van de meest veilige 
wisselautomaten op de markt. De 32-bit CPU biedt opmerkelijke functies zoals het importeren/exporteren van de  configuratie 
parameters, exporteren van alle data van de boekhouding en een handige functie voor het clonen van de automaat instellingen.

suzohapp.com

Kenmerken 
• Uitgifte van wisselgeld (euro muntstukken), consumptiemunten, 

tokens/jetons.
• Automatische uitgifte van munten en of tokens/jetons.
• Manuele uitgifte van munten en of tokens/jetons   

(in 2 verschillende hoppers) middels gebruik van de drukknoppen. 
• 32-bit CPU met SD-Card (geheugenkaart) : exporteren van data 

boekhouding (alle tellers) en importeren van configuratie parameters.
• Automaat clone functie. Voor het clonen van de automaat 

instellingen. Handig wanneer u meerdere automaten heeft.

• Beveiliging om eventuele fraude tegen te gaan.
• Bijvullen en legen van de automaat is zeer eenvoudig middels het 

openen van de grote voordeur (veiligheidsslot).
• Extra deurtjes om enkel de hoppers bij te vullen (via bovenzijde 

met aparte sleutel set)
• Installatie: 
   - Te leveren als automaat voor montage op een kassapunt of
      bartafel, of als “free standing” middels de robuuste standvoet.
   - Geen wandmontage mogelijk !

Technische specificaties Wisselautomaat Wisselautomaat met standvoet
Afmetingen (L x H x B) 400 x 805 x 409 mm 400 x 1,620 x 409 mm

Gewicht 43 kg 60 kg

Power consumption 60 W max 60 W max

Bedrijfstemperatuur 3°C ÷ 50 °C 3°C ÷ 50 °C

Hopper Capaciteit 0.5 € 1 € 2 €

2 Evolution hoppers met extenties 7,000 3,500 6,500

Geldbak 4,600

Hinweis:   Maßeinheit in mm

Standaard voorzien van Optioneel

Technische specificaties

• 2 Evolution band hoppers met extenties, 
capaciteit tot ca. 7000 munten, tokens/jetons

• NV10 USB biljettenlezer plus RM5 HD  
muntacceptor.

Multiconfig software waarmee u de automaat 
kunt configureren

Programmeer tools

• Slot met 4 sleutels
• NV9 USB biljettenlezer met stapelaar  

(capaciteit 600 biljetten), geen muntproever 
meer mogelijk

• Stalen beveiligingsbeugels

Hinweis:   Maßeinheit in mm
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Dual Coin Pro kan 
worden voorzien 
van een NV9USB 
biljettenlezer 
met ingebouwde 
biljettenstapelaar 
met een capaciteit 
tot 600 biljetten.


