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CoinDepo – CDS 400 серия 

СЪЗДАДЕНИ ЗА ТЪРГОВСКИЯ БИЗНЕС 

 

Вашите клиенти притежават повече монети от всякога, в буркани, чекмеджета 

и касички. С CoinDepo 400 серия на CTcoin можете да предложите на клиентите си 

необходима услуга за обмен, като същевременно се възползвате от уникалната 

възможност за бизнес и спечелите от сумата на депозитите във вашия магазин. 

 

В допълнение към увеличените приходи можете да спестите пари от разходите по 

събирането и транспортирането на монети, защото монетите във вашето CoinDepo 400 

могат да бъдат инкорпорирани във вашия паричен поток. 

 

Серията CoinDepo 400 е специално проектирана за нуждите и изискванията на 

търговците на дребно. Малката площ, която заема, позволява видимо и централно 

място във всеки магазин, което подпомага използването от клиентите и по този начин 

насърчава повече депозити на монети. 

 

 

Серията CoinDepo 400 е налична в различни 

версии: 

CoinDepo 401  Смесено броене на монети и 

                          депозиране. 

  Смесени монети в торба/ 

   контейнер. 

CoinDepo 424  Смесено броене на монети и  

                           депозиране. 

  Смесени монети в до 4 

  последователни торби. 

CoinDepo 405  Смесено броене и сортиране 

                          на монети до 5 различни 

                          деноминации. 

Опции:  2 врати, мулти баггинг,  

   трезор/подсилена кутия, 

   комуникационен модул и др. 

 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ? 

Средностатистическият клиент, който депозира монети, прекарва около 3 минути на 

машината за монети.Това е ценно време, което може да бъде използвано за 

маркетингови цели.Повече от 90 % от депозираните суми ще бъдат използвани във 

вашия магазин. 



CoinDepo – 400 серия 

 

ДОХОДНА УСЛУГА ЗА ВАС И ВАШИТЕ КЛИЕНТИ 

 

Серията CoinDepo - 400 е със скандинавски дизайн, автоматична и лесна за ползване 

машина на самообслужване за депозиране на монети, която улеснява клиентите ви да 

обменят монети и да генерират стойност както за вас, така и за тях. Те се възползват  от 

превръщането на неизползвани  монети, които се намират в прашни касички и буркани 

в продукти, закупени във вашия магазин. Машинните на самообслужване за 

депозиране на монети са разработени и конструирани точно за забързаната търговска 

среда, прилагайки дългогодишния опит и добре доказаната технология на CTcoin. 

 

Вашите клиенти се ръководят в процеса на депозиране чрез лесни за следване 

пиктограми. Когато депозирането и броенето приключи, клиентът получава сигурна 

разписка с подробо описание на преброените монети и обща стойност. След това 

разписката се използва като платежно средство за купуваните в магазина стоки. 

Разписката е снабдена с баркод за лесно плащане на гишето за разплащане. 

 

Ако клиентът не купува стоки, но изисква изплащане на сумата, можете да изберете да 

сложите такса върху депозираната сума за изплащане или да добавите такса към всяка 

транзакция  за депозиране на монети. 

 

 
Серията CoinDepo 400 е укрепена и предназначена да издържа вандализъм и опити за 

кражба. 

 
Серията CoinDepo 400 може да бъде доставена с комуникационен модул, който 

изпраща данни за транзакция и събития в xml формат за по-нататъшна обработка. 



 
Голяма табла за остатъци и прах. 

 

• Естетичен, удобен за употреба и устойчив на вандализъм дизайн 

• Отхвърляне на чужди и фалшиви монети 

• Гарантирано използване на депозираните суми в магазина 

• Инкорпориране на монетите в бизнеса - като по този начин се спестяват разходи  

• Ниски разходи – кратък  период на изплащане 

• Компактен дизайн, който улеснява поставянето в точката на най-голям поток на 

клиенти 

• Сортиране или без сортиране (без сортиране в CIT контейнер или в до 4 

последователни торби) 

• Ръчно подаване на монети 

• 3-точково предпазно заключване. Врата, която разделя монетния модул от 

отделението за пари 

• Баркод на клиентските разписки и на разписките за торби. 

• Опционен комуникационен модул (XML транзакция, събитие и данни за верификация 

чрез USB / LAN) 

• Местна техническа поддръжка 

• Номер на касиер, обширна система за такса, двуезични възможности 

• Висококачествен принтер с автоматично отрязване. 

 
 

 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ? 

Добрият външен вид не е задължително да струва повече! CTcoin поставя голям акцент 

върху функционалния и естетически дизайн на всички наши продукти. Затова, CTcoin си 

сътрудничи с известни скандинавски дизайнери, което води до интуитивни 

приложения, вдъхновени от модерните философии на дизайна. 

 



CoinDepo 401 серия 

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ОТВЪТРЕ 
 

 
С помощта на комуникационния модул, машините на CTcoin 

могат да предават важни събития, данни за транзакции 

идентификация (PinPad, карто четец, баркод четец) в XML 

формат. 

 

 

Мощната 5-то поколение сензорна технология и електроника 

разполагат с 16 параметъра за детекция, гарантирайки точна и 

надеждна идентификация на монетите. 

 

Софтуерът ONE гарантира еднакво управление и     

поддръжка и е инсталиран на всички машини CTcoin. 

 

 

 Технологията CTcoin е одобрена от Дирекция     

 Икономически и финансови въпроси (DG ECFIN) 

 и е в съответствие с ЕС Регламент № 1210/2010 на ЕС към  

                                                               дата  15 декември 2010. 

 

               Машините на CTcoin са разработени и произведени в   

               Дания, използвайки най-качествени компоненти, 

               материали и квалифициран компетентен труд.  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Размери (Д х Ш х В)   605 мм х 448 мм х 1085 мм 

Тегло     75 кг 

Спецификации на захранването Външно захранване 115/230 V 60 hz/50 hz 

Консумация на енергия  35 W/6 W в режим изчакване 

Ниво на шум    60 db (A) 

Околна среда    Само за употреба на закрито 

Оперативна температура  +10 С - +45 С 

Температура за съхранение -20 С-+85 С при 90 RH 

Скорост на броене/сортиране 1 100 мвм (1 EUR цент) 

Точност на броене   99,98 % или по-добра 

Прецизност на сортиране  99,96% или по-добра 

 


