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Biljettentelmachine

Laaste Sensortechnologie
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Unieke design eigenschappen
Dit toestel werd ontwikkeld aan de hand van de feedback van onze 
klanten. Dit is de reden waarom er onder andere een draagbeugel 
werd geïntegreerd om het makkelijk te kunnen verplaatsen. Mocht 
er een biljet blijven hangen, dan heb je makkelijke toegang tot de 
volledige weg en het sensorgedeelte om het biljet te verwijderen of het 
toestel proper te maken zonder een enkele vijs te hoeven losdraaien!

Sensoren en valse biljettenherkenning 
De SC 8100 is uitgerust met laatste sensortechnologie zoals MG, UV, IR 
and beeldherkenning om gekende valse biljetten te kunnen detecteren. 
Door het toestel up-to-date te houden zal je altijd zeker zijn de nieuwste 
biljetten en nieuwste valse biljetten te kunnen detecteren.

Multi Currency
Tot vijf verschillende valuta kunnen simultaan op het toestel draaien. 
Er is momenteel ondersteuning van meer dan 60 valuta en er worden 
voortdurend nieuwe toegevoegd.

Heeft U een biljettentelmachine nodig die authentieke biljetten telt en valse biljetten detecteert? De SC 8100 is een hoogwaardige 

telmachine die uitmuntende resultaten levert en uitgerust is met de laatste sensortechnologie om te garanderen dat het de valse biljetten 

herkent. U kan naast het tellen van de waarde van de bankbiljetten dit toestel ook gebruiken om andere documenten te tellen zoals 

eco-cheques of dienstencheques.Besides regular value counting of currencies, you can also use this machine for document counting.

Kenmerken
•  Meer dan 60 verschillende valuta’s beschikbaar

•  Multi Language: meerdere talen beschikbaar

•  Waardetelling en valsgelddetectie volgens ECB normen

•  Hoogtechnologische sensoren voor de detectie van 

verdachte biljetten

Waardetelling en documenten verificatie
Naast de gewone waardetelling van valuta, kan je je dit toestel ook 
gebruiken om documenten te tellen. Deze toepassing wordt veel 
gebruikt tijdens verkiezingen of bij dienstencheque kantoren waar 
een hoop tijd kan worden bespaard door de manuele processen te 
optimaliseren. Ook de nauwkeurigheid wordt hiermee verhoogd.

Transactie data opslaan
Met de PC Suite Software en de USB kabel die gratis worden meegeleverd 
bij het toestel, kunnen de transactie data worden opgeslagen in een 
file of database op een PC. Perfect wanneer je de gegevens verder wil 
verwerken in je ERP systeem of Excel document.

Updates en onderhoud
Onze techniekers komen langs om het toestel te onderhouden en de 
updates te installeren wanneer daar nood aan is volgens vaste tarieven. 
Een update wordt steeds voorafgegaan door een volledig onderhoud. Er 
wordt een afspraak gemaakt in samenspraak met de klant wanneer de 
interventie kan doorgaan.

Superieure financiële en operationele controle
De biljettentelmachine werkt naadloos met de unieke software 
oplossing ‘SoftOne Intelligence’, en de Cash Center oplossing ‘Connect 
Cash’. Het managementplatform biedt U superieure financiële en 
operationele controle over cash en haalt het meeste uit uw nieuwe 
telmachine. Maximaliseer de waarde van uw zaken en geniet van de 
beste geldverwerkingstechnologie en systeem in zijn klasse.

•  ERP integratie
•  Genereren van rapporten
•  Automatische reconciliatie
•  Financiële controle

Accessoires en Opties
External Display Op aanvraag

Printer  Op aanvraag

Multi valuta                         Tot 5 valuta op aanvraag

Specificaties
Breedte 285 mm 

Diepte 270 mm 

Hoogte 280 mm 

Gewicht ongeveer 7.2 kg / 22 lb

Spanning 100-240 V / 60/50 Hz 

Snelheid 600 / 900 / 1500 biljetten/min. tellen
(presets) 

Hopper capaciteit max 500 biljetten

Stacker capaciteit max 200 biljetten

Breedte document 60–100 mm 

Lengte document 85–190 mm 

Document dikte 0.08-0.12 mm 

Materiaal papier en polymeer substraten

Taal Engels (andere talen optioneel)

Sensoren CIS /UV /MG / IR 

Display 2.8” LCD 

Interface USB, SD CARD en seriële poort

Biljettentelmachine met uitmuntende resultaten


