
Данните, съдържащи се в тази брошура са предмет на промяна без предупреждение. 
©2009 LAUREL BANK MACHINES CO., LTD. ВСИЧКИ права запазени.. 

Отпечатано в Япония Rev. A Rev. A 

 

K12 (12 джоба + 1 за отхвърлени) е 
високоефективна сортираща машина за 
банкноти включваща най-новите 
технологии. Тази машина обработва 
банкноти с водещата за индустрията 
скорост от 900 банкноти/мин. 
K12 е оборудвана със засилена детекция 
за фалшификати, което ще повиши 
ефективността и ще подобри 
производителността в CIT компании и 
банки. 
 
 

Произведено в Япония 
Ние произвеждаме K12 при най-стриктния Японски контрол 

за качество, за да запазим качеството и точността на 

машината на най-високо ниво в света.Благодарение на това, 

нашата K12 прави клиента доволен от надеждността и 

издръжливостта на машината дори и при трудни условия за 

машината. 

 
 

Удобен за потребителя дизайн 
Сравнена с други сортиращи 

машини с 12 джоба, можем 

да ви уверим, че K12 е 

физически най-малката 

банкното сортираща 

машина с 12 джоба.Поради 

ефективния размер на K12, 

един оператор ще бъде 

достатъчен да контролира 

машината. 

Има причина за уникалния дизайн на K12. Компактният 

размер минимизира тежестта за оператора независимо дали 

операторът е седнал или изправен.Всички джобове 

включително Хопера са с лесен достъп. Поставянето на 

банкнотите е особено лесно, тъй като Хоперът е в долната 

част. 

 
 

Многобройни и персонализиращи се 
сортиращи режими 
K12 сортиращите режими включват Деноминация, Фитнес, 

ATM-фит, Лице & Ориентация и Емисия сортиране. 

Широкият обхват от функции ще отговори на нуждите на 

клиента. 

Когато имате нужда, комбинацията от сортиращи режими 
може да бъде персонализирана във всяка деноминация.  

Нашата фитнес сортираща машина:К Серия е силно 

одобрявана от клиентите.Продължавайки този успех, ние 

винаги поставяме като приоритет проучването на отзивите от 

пазара. 

 

Висока производителност и ефективност на 
разходите 
K12 може да се похвали с броячна скорост от 900 

банкноти/мин. И значително ще подобри ефективността на 

работата при всекидневната обработка на пари в брой. 

Високата продуктивност и функционалност на K12 ще 

отговори на вашите нужди и ще реши вашите проблеми.Ще 

забележите ефективността на разходите и ползите веднага. 

 

Надеждна Фитнес детекция и проверка за 
автентичност 
K12 е оборудвана с високо-технологичния Валидатор JDU-62, 

който е резултат от над 60 годишния опит на LAUREL при 

обработката на пари в брой. 

K12 отговаря на стандартите на ЕЦБ по Рамката за 

Рециклиране на Банкноти. Нейната функция за Фитнес 

детекция разделя залепени, замърсени, с прегънат ъгъл и с 

лошо качество банкноти от чисти банкноти.В допълнение, 

фитнес настройките могат лесно да бъдат променени, за да 

отговорят на конкретни нужди и изисквания. 

K12 е оборудвана с ново-разработени IR/MG/МТ сензори, 

подобряващи детекцията за автентичност (CF). 
 
 

Лесна работа 
Работата с K12 е толкова 

лесна, колкото включването 

на бутона за захранване, 

избиране на режим и 

поставяне на банкнотите в 

Хопера.  

Инициализиращият процес е 

забележително бърз. 

Оперирането с машината е изключително лесно и може да 

бъде научено много бързо. 

В допълнение, новият цветен сензорен екран позволява на 

оператора да провери всяка операция и да наблюдава 

повече информация. 

 

Хопер с голям капацитет 
K12 ще подобри производителността 

с Хопер, чийто капацитет е макс.1000 

банкноти.Притискачът за банкноти 

притиска купчината банкноти, за да 

помогне за подаването на 
банкнотите, за да се избегнат 
задръствания и отхвърляния. 

 
Сортиращ стакер 
Всеки стакер е оборудван с LED осветление, за да индикира 

пълен Стакер и дисплей, където броят и типът банкноти са 

показани с различни цветове.Операторът ще знае веднага 

кой Стакер е пълен и какъв тип банкнота се изпраща до 

всеки Стакер.  

 

Стакер за отхвърлени с голям капацитет 
K12 ще подобри 

производителността благодарение 

на Стакер за отхвърлени с капацитет 

от 200 банкноти.Състоянието на 

Стакера за отхвърлени се индикира 

от LED осветление за оператора да 

види дали е пълен или има останала 

банкнота.  

 

Лесна поддръжка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K12 е оборудвана с функция за самопочистване на сензори и 

изисква минимална поддръжка, за да се постигне висока 

производителност за дълъг период от време. 

Транспортната пътека може да бъде отворена широко, за 

лесен достъп до пътя на банкнотата, което спомага да се 

улесни поддръжката и обработката на заседнали банкноти.  

Машините са оборудвани с контейнери за прах, което 

улеснява ежедневната поддръжка.  

 

Висококачествени компоненти за висока 
устойчивост 
K12 е съставена от издръжливи части и може да понесе 

тежко натоварване, така че да се справи с изискванията на 

натоварени потребители като Централни Банки, Търговски 

Банки и CIT компании. 

Независимо от голямото признание, което са получили 
нашите Фитнес сортиращи машини, продължихме да 

работим за подобряването им въз основа на оценки на място 

и отзиви на клиентите. 

 

Лесна актуализация на 
софтуер 
Актуализацията на софтуер на K12 е 

лесна, позволяваща дългосрочно 

използване на машината. 

 

MCS Функция 
(Избор на множество валути) 
Макс. 4 валути могат да бъдат програмирани, според 

изискванията на клиента.Нова деноминация (ако има нова 

издадена) може лесно да се актуализира. 

 

Екологична хармония  
Въпреки високата си производителност, при K12 е намалена 

консумацията на енергия и е проектирана за ефективност на 

рециклирането. Съответства на разпоредбите на Директивата 

RoHS. Ние в LAUREL работим за разработването на 

продукти, които са приятелски настроени към околната 

среда. 

 

Сервизно обслужване след продажба  
Световна мрежа от оторизирани дистрибутори на 

"LAUREL", ви осигурява професионална поддръжка и 

следпродажбено обслужване. 

 

Опции 
Клиентски дисплей 

OSD-1 (Дисплей за CCTV) 

Принтер 

RS-232C 

LAN 

СПЕЦИФИКАЦИИ K12 

Сортиращи режими 
Деноминация, Фитнес, ATM-фит,  

Лице, Ориентация, Емисия 

Размери 
В x Ш x Д 

730 x 1222 x 416 mm 

Тегло Прибл. 185 kg 

Броячна скорост Макс. 900 банкноти/минута  

Капацитет хопер Макс. 1000 банкноти 

Капацитет стакер Макс. 200 банкноти 

Метод за подреждане 12 Стакер колела 

Дисплей Цветен сензорен дисплей 

Интерфе
йс връзка 

 RS-232C, Клиентски дисплей, OSD-1 

Ком-т A RS-232C 

Ком-т B LAN, Клиентски дисплей, RS-232C, OSD-1 

Захранване 100 – 125 V / 200 – 240 V ～ 50 / 60 Hz 

OSD-1 


