
MÁQUINA DE CONTAR
 E VALORIZAR NOTAS 

SD-5120

Velocidade de Contagem
Velocidade de máxima de 1500 notas por minuto.

Capacidade do Alimentador
Capacidade máxima de 300 notas.

Capacidade do Empilhador
Capacidade máxima de 250 notas.

Visor
Visor com tecnologia LCD. 

Valorização | Identifica o valor das notas durante a contagem 
e faz a adição apresentando o valor total contado.

Inquérito | Após contagem, permite saber quantas notas 
existem de cada denominação.

Adição | Com este modo seleccionado, a última quantidade 
contada será adicionada à anterior.

Tamanho | Considera a primeira nota como standard, 
permitindo a detecção de notas com tamanhos inferiores. 

Grupo | A contagem é interrompida, assim que atingir a 
quantidade seleccionada pelo utilizador. A contagem é retomada, 
logo que as notas forem retiradas do empilhador (ideal para 
formar vários grupos do mesmo valor).

Funções

Despistagem Automática
Detecção de notas encadeadas, dobradas e mutiladas.

Deteção de Contrafações
Ultravioleta, Magnetismo, Filete de Segurança e Infravermelhos.

Portas USB.
Portas RS-232C.
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Alimentação
Consumo
Dimensões
Peso
Certificados
Garantia de Satisfação
Período de Garantia
Opções
Atualização de Software

AC 100~240V, 50/60Hz
<=55W
292mm (A) x 253mm (L) x 240mm (C)
6,56 kg
BCE, CE e ROHS
14 Dias
2 Anos
Impressora - Virsor cliente
Atualizável

Modelo inovador de elevada qualidade e detentor da mais recente 
tecnologia.

Conta, valoriza e deteta contrafações de EURO, USD e GBP na mesma 
operação e permite consultar a valorização total e parcial no final da 
contagem.

Os seus inúmeros sensores permitem uma absoluta deteção de 
contrafações.

Com uma velocidade de contagem máxiam de 1.500 notas por minuto, 
e um alimentador frontal com uma capacidade para 500 unidades, 
garante uma maior rapidez nas contagens, indo de encontro com as 
necessidades das empresas que trabalham com grandes volumes de 
notas.


