
SB-3000 
3 джобова фитнес сортираща машина 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Непрекъснато броене с остойностяване  

 
1 Стъпка Когато първият стакер се запълни, следващите банкноти отиват към втория 

стакер.По този начин, никога не спира! 

2 Стъпка Докато вторият стакер продължава да брои, потребителят премахва банкнотите 

от първия стакер. 

 

 Фитнес сортиране 

  Годни 

X Негодни 
Замърсени 

Ъгъл 

Скъсани 

Графити 

Лепенка  

Сгънати 

Дупка  

Мазно петно 

? Отхвърлени 
Фалшиви 

                                                                      Повредени банкноти 

 

 

 Лесна поддръжка (Лесно отстраняване на задръстване) 
- LCD показва как да се отстрани задръстването. 

- Осигурен видеоклип за решение на проблема. 

- Лесно отстраняване на задръстването, защото се отваря отпред и отзад. 

 

 



 

 

 Спестява място за инсталация 
- Патентованите въртящи се колела на SB-3000 в долната част правят възможно 

по-малкото пространство за работа. 

- Машините на други фирми, които не се въртят изискват по-голямо 

пространство за работа. 

 

 Най-малката 3 джобова фитнес сортираща 

машина в света 

 3 джобова фитнес сортираща машина на 

достъпна цена 

 Отлична механична детекция на 

лепенка/тиксо. 

 5 функции за детекция (CIS, IR, MR, UV, TAPE 

сензор за детекция) 

 Подобрена OCR работа & фитнес сортиращи 

характеристики 

 TITO (Баркод разчитане) 

 Лесна поддръжка 

 Въртящи се колела в долната част 

 

 Функция пълно фитнес сортиране 
      Ъгъл                              Лепенка             Скъсване            Прегъване 

 

 
         Петно       Дупка                             Замърсяване    Графити 



 

 Сензори 

4 функции  (CIS, IR, MR/MG, UV) 

 
Отлична механична детекция за лепенка/тиксо. 

 

 

 

+ Механично (Директно измерване) 
Измерва 

Разстояние 

 (=Плътност) 

 

 

 

 
              Сигнал на MIB сензора за детекция на лепенка 

Механичният сензор за плътност на MIB се влияе по-малко от температура и влажност в 

сравнение с Ултразвуковия сензор за плътност на други компании.По този начин машините на 

MIB осигуряват по-надеждна детекция  за лепенка/тиксо. 

 

 

 

 Допълнителни функции 
Запазване и изпращане на образи и текстове за сериен номер  

Сензор за лепенка 



 
- Извличане, разпечатване и запазване на текстове & образи за сериен номер. 

 

 TITO  (Баркод разчитане) 

 
- Изпращане на информация за баркод до принтер или PC. 

- Обработва банкноти и билети едновременно. 

- Полезно за казино, театър, автобусни терминали и др. 

 

 Отличен икономически избор 

 
Скорост фитнес сортиране                       Заемана площ                                          Цена 



 

 Доказана производителност и качество 

 

Поддържа до   

12 валути  

 

Налични валути 

Поддържа 40+ валути 
(USD, EUR, JPY, CNY, INR, RUB, GBP и др.) 

 

 

         Добавят се нови валути. 

Свържете се за последно наличните валути. 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
Размери (WxDxH) 306 x 334 x 380 mm    700 Б/М (CF включено) 

      Броячна скорост  1200 Б/М (CF изключено) 

Тегло   Прибл.18  кг 

 

Захранване   100-240V~,50-60Hz, 2.0 A 

      Интерфейс  3*RS-232(9 Pin D-sub&2 RJ11) 

Капацитет хопер Прибл.700 банкноти    2*USB,LAN 

 

Капацитет стакер Прибл.200 банктоти Размер банкноти W:100~185 H:50~90 mm 

 

Капацитет отхвърлени Прибл.100 банкноти Дебелина на банкноти 0.07~0.12 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


