
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC-303 та SC-313 
Лічильники монет 

 

 
 

 

Лічильники монет SC-303 і SC-313 лічать монети зі швидкістю до 2,700 
монет на хвилину та суттєво економлять ваш час. Надійні партнери 
для банківської сфери, сфери роздрібної торгівлі, сфери розваг та 
інших видів бізнесу, що потребують лічення, перевірки або пакування у 
мішок монет або пластикових жетонів. Вагомими перевагами цих 
продуктів є швидкість, надійність, компактність та зручність керування. 



Витривалі та надійні, швидкі та точні лічильники монет SC-303 та SC-313 
 

Різниця між SC-303 та SC-313 

Ці два дуже схожих продукти все ж таки мають кілька відмінностей. SC-303 
оснащений ручкою для спрощення переміщення та кришкою, що відкидається та 
перетворюється на лоток для завантаження монет. В моделі SC-313 цей лоток 
замінено на автоматичний бункер для подавання монет. Значно більший об’єм 
бункера завантаження робить SC-313 ідеальним вибором для великих обсягів. 

Універсальний підрахунок, перевірка або лічення в мішок  

Окремі налаштування діаметру та товщини монет SC-303 та SC-313 роблять його 
універсальним вибором. Для обох продуктів стандартним є кріплення мішку для 
відбракованих банкнот замість звичайного лотка. Вагомими перевагами для 
користувачів є: програмовані кількості відліку монет, пам’ять, автоматична функція 
реверсу, що видаляє застряглі монети, та автоматична зупинка та відсортування 
монет меншого діаметру. Також доступними є низка опцій для більшої гнучкості. 

Максимальна ефективність 

Моделі SC-303 та SC-313 дуже прості у використанні. На додаток до точності та 
швидкості, електронний спосіб лічення дає дуже низький рівень шуму, що стає у 
нагоді у відкритих просторах. Завдяки їх компактним розмірам, вони розмістяться 
у будь-яких умовах та їх можна легко перемістити. Таким чином, SC-303 або SC-
313 є ідеальним рішенням, якщо вам потрібен швидкий та надійний лічильник 
монет. 

Заряджений перевагами 

Мікропроцесор, керований енергонезалежною пам'яттю для зберігання усіх 
важливих даних - не потрібно акумулятора для резервного копіювання. Три рівня 
пам’яті з проміжною сумою, загальною сумою та окремим лічильником монет у 
мішку. Запрограмовані кількості відліку, до 7 різних значень, та ручним вибором 
точної кількості від 1 до 10,999 та до нескінченності. LED екран зеленого кольору 
на 6 символів, що зручно й легко читати. 

 

Технічна специфікація CS-313 

Швидкість лічення до 2700 монет/хв 

Ємність бункера завантаження приблизно 3000 монет (3 літри) 

Діапазон діаметрів монет 14-34 мм 

Діапазон товщин монет 1.0-3.4 мм 

Розміри (ширина×глибина×висота) 260 мм × 370 мм × 315 мм 

Вага 11,6 кг 

Параметри електроживлення 100-130/220-240 В, 60/50 Гц 

Споживана потужність 55 Вт 
 

Технічна специфікація CS-303 

Швидкість лічення до 2700 монет/хв 

Ємність бункера завантаження приблизно 1700 монет (2 літри) 

Діапазон діаметрів монет 14-34 мм 

Діапазон товщин монет 1.0-3.4 мм 

Розміри (ширина×глибина×висота) 220 мм × 370 мм × 165 мм 

Вага 8,4 кг 

Параметри електроживлення 100-130/220-240 В, 60/50 Гц 

Споживана потужність 40 Вт 
 

Аксесуари та опції 

CA 1 Монетний адаптер 

IH 1 Тримач для вставок 

TI 1 Туба-вставка (для заготовлених монетних туб)  

BGS 1 Напрямна мішка з поличкою 

BG 1 Напрямна мішка без полички 

BA 3 Підвіс для мішку (для відбракованих монет) 

HE 1 Розширювач бункера завантаження (SC-313) 

 

  

 
 
 
 
 
 

ТОВ «Іноваційні Банківські Системи» 
 

вул. Садово-Ботанічна, 2, Київ, Україна, 01014, тел. +38 (044) 495 00 76, e-mail: info@ibs.kiev.ua, www.ibs.kiev.ua 


