أجهزة الرصاف اآليل إلعادة تدوير )األوراق النقدية والعمالت والشيكات(
حل متكامل إلدارة املبالغ النقدية معدات متعددة القطاعات

info@moneyguard.es
www.MoneyGuard.es

MoneyGuard SL

)Calle Mayor 3 - 28013 Madrid (Spain

األبعاد والوزن
 1800مم

جهاز آمن
 550كغ

 850كغ
UL291

الخصائص التقنية

اإلكسسوارات

طابعة حرارية
التلقايئ
قارئ البطاقة

املجسات
م ج الكرتونيك
مجس مقطع
مجس الباب
مجس سائل

 80مم  30مرت ورق القاطع
VERIFONE Contact-Less
& Card

مجس ميل
مجس الحرارة
مجس الغاز

الربمجيات
 MG SW cobra.47الرابط البنيك
 TLS-RSA 2048 bitتحديث عن بعد

 750مم

القراء
فوجيتسو

 1000ورقة نقدية
سعة التكديس
صناديق إعادة تدوير  4من  100عملة نقدية لكل منهام
 500ورقة نقدية
موزع
/ 120الدقيقة
الرسعة

غلوري
موزع
السعة

MoneyGuard
هوبر قابل للربمجة
دخول:
خروج:
السعة اإلجاملية

وصف

 750مم

مجموع العمالت

 2التسميات
 1300ورقة نقدية
 1700ورقة نقدية
8
 540عملة معدنية/الدقيقة
 4.320عملة معدنية/الدقيقة
*الرسعة القصوى
 16,000عملة معدنية من  1يورو
 1500عملة معدنية من  1سنت
17.500

خصيصا لقطاعات السوق املختلفة التي تدير كميات نقدية متوسطة  /عالية وتحتاج إىل نظام إلعادة تدوير األوراق النقدية
إنها آلة مصممة
ً
والعمالت املعدنية.
مصممة لتقليل تكاليف إدارة األموال املضجرة بطريقة أمنية رسيعة ورسيعة وأقىص درجات األمان ،واالمتثال ألنظمة السالمة املختلفة املطلوبة
يف مختلف بلدان أوروبا حيث ميكن العمل بها.
لقد فكرنا يف كل يشء ،مصادق عليها من قبل البنك املركزي األورويب ،أجهزة الرصاف اآليل مع األوراق النقدية ونظام إعادة تدوير العمالت.
تتوفر عىل  4صناديق إعادة تدوير ،صندوق استقبال 8 ،صناديق إعادة تدوير العملة ،املاسح الضويئ للشيكات والوثائق.
األمثل يف كل يشء
• األصغر  750 × 750مم )العرض/العمق(
• األكرث اقتصادا  30-40%أقل من منافسينا
• األكرث اكتامال  ALL-IN-ONEالكل يف جهاز مدمج واحد
• األكرث تنوعا قابلة للتكيف مع جميع أنواع العمليات بفضل  SWالدينامييك
• األكرث أمنا مع أكرث النظم األمنية تقدما يف السوق

 ، CITمصممة للعمالء الذين استأجروا رشكة نقل األوراق املالية ،مستخدم خاص لتحميل وإفراغ النقد ،مع إمكانية الوصول إىل مفتاح األمان
املزدوج ،وصناديق بأختام أمنية.
تستهدف القطاعات ،واملؤسسات املالية ،الكازينوهات وصاالت األلعاب ,تجار التجزئة ,النقل العام والخاص باملسافرين ،املجالس البلدية )دفع
الرضائب( البيع الذايت للتذاكر ،إلخ.

