USF-100
Сортувальник банкнот

USF-100 - універсальний, невибагливий, компактний сортувальник банкнот.
Підвищує ефективність керування готівкою на першій лінії за рахунок
рециркуляції та зменшення обсягів інкасації, завдяки якісному сортуванню на
зношеність. Підходить для найрізноманітніших умов та сфер застосування,
де є необхідність обробки середніх потоків готівкової маси.

USF-100 – сортувальник банкнот
Сортувальник банкнот USF-100 компанії Glory підвищує ефективність керування готівковими
ресурсами за рахунок рециркуляції банкнот у підрозділі банку та зменшує навантаження на
касирів, гарантуючи при цьому високу точність та підвищену продуктивність.
Попит на рішення для більш ефективного керування готівкою у банках залишається стабільно
високим. Банки найчастіше використовують сортувальники банкнот, а модель USF- 100 була
розроблена з урахуванням цієї потреби в рециркуляції банкнот.
З двома приймальними кишенями та одною кишенею для відбракованих банкнот USF100 швидко та безпомилково розкладає пачку змішаних банкнот за ознаками
зношеності, номіналам або орієнтацією, а також сортує за роком зразка на старі/нові.
Нові, більш якісні датчики з високою точністю визначення підозрілих банкнот
Машини для обробки банкнот повинні мати високу ефективність та високу швидкість та
точність. В сортувальнику USF-100 від Glory застосовано нові датчики для сортування на
зношеність та визначення підробок. Швидкість обробки складає 650 банкнот за хвилину.
Сортування готівки безпосередньо в банківському відділенні дозволяє зменшити
обсяги та частоту інкасації.
Коли сортування готівки відбувається тільки в кеш-центрах:
• Важко зменшити резерви готівки у відділенні
• Важко скоротити кількість циклів інкасації
Використання сортувальника USF-100 дозволяє значну частину готівкової маси
сортувати безпосередньо у відділенні:
• Банкноти задовільного ступеня зношеності можуть бути залишені у відділенні у
якості готівкових резервів
• Зношені банкноти, банкноти старого зразка та надлишки можуть бути спрямовані до кешцентру або аутсорсингову CIT-компанію.
Ефективність керування готівкою значно підвищується та з’являється можливість скоротити
готівкові резерви у відділеннях.
За рахунок автоматизації процесів сортування готівки за допомогою USF-100 знижається
навантаження на персонал відділення.

Двохсекційний РК-екран з анімованими підказками для оператора
максимально спрощує використання та керування машиною
Дисплей сортувальника USF-100 має два розташованих поряд РК-екрана, один з
яких призначений для відображення даних підрахунку та повідомлень, а другий –
для анімованих підказок. Такі екрани значно підвищують зручність сприйняття.

Використання двома операторами одночасно підвищує ефективність
При натисканні кнопки USER на панелі керування засвічується індикатор A або
B, що вказує на поточного користувача. Робочі дані кожного користувача
зберігаються в пам’яті окремо, що робить їх корисними та зручними.

Бункер завантаження великої ємності з притискним механізмом допомагає
злистувати банкноти будь-якої якості плавно та без затримок
Завантажувальний бункер великої ємності вміщує 500 банкнот. Завдяки
унікальному притискному механізму забезпечується надійне подавання банкнот
по одній без застрягання та частого відбракування через неякісну подачу.
Бункер завантаження має відкриту конструкцію, що дозволяє користувачу вільно
спостерігати процес подавання банкнот, а також додавати банкноти
безперервно у разі великих обсягів перерахунку.

Простота технічного обслуговування. Швидке усунення збоїв, спричинених
застряганням банкнот, мінімізує затримки в роботі
Машина USF-100 має повністю відкидну верхню частину, що спрощує
проведення технічного обслуговування тракту. У разі застрягання банкноти або
стороннього предмету в блоці перевірки банкнот або в тракті, широкий «капот»
машини дозволяє легко знайти й видалити перепону. Для спрощення видалення
накопленого пилу вбудовано спеціальний лоток.

USF-100 вирізняється точністю, безпекою та ефективністю в роботі, що в поєднанні з чудовою
технологією визначення справжності гарантує надійне відбракування підроблених банкнот.
Швидкість підрахунку
Ємність бункера завантаження
Ємність приймальної кишені
Ємність кишені відбракування
Електроживлення
Розміри (ширина × глибина ×
висота)
Маса
Зовнішні підключення (опція)

650 банкнот/хв
500 банкнот
200 банкнот
Опційно 50 або 100 банкнот
100 – 240 В ±10 %, 1.2–0.8 А, 50/60 Гц
500 мм × 430 мм × 450 мм
45 кг
RS-232C × 2 для з’єднання з ПК і принтером
(CITIZEN iDP-3550, STAR MICRONICS TSP-600)
RS-232C × 1 для зовнішнього дисплея

*Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Будь ласка,

уважно прочитайте посібник користувача, щоб впевниться у вірному використанні обладнання.
Усі кількісні показники, продуктивність та швидкість, наведені в цій брошурі, відповідають
отриманим у ході тестових випробувань компанією GLORY LTD результатам. Вони можуть
змінюватися в залежності від умов використання та не є гарантованими.
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