
3000VBiljetten Waardeteller

De intelligente 3000V biljetten waardeteller 

voorziet in een snelle en eenvoudige 

detectie en waardetelling van alle Euro-

biljetten. Ondanks zijn scherpe prijs 

biedt het een uitstekende precisie 

en betrouwbaarheid. Dit toestel 

werd speciaal ontworpen voor 

klanten met een grote cashflow.

De software van de 3000V kan 

geupgrade worden naargelang de 

toekomstige noden.

  Eigenschappen
Gemengde coupure waardetelling
De 3000V voorziet in een effectieve waardetelling van gemengde coupures in de 4 
richtingen met een optimale betrouwbaarheid. Alle Eurobiljetten van 5 tot 500 EURO 
worden bovendien meteen gecontroleerd op hun echtheid.

3D Coupure Waardetelling met sortering 
De 3000V voorziet bovendien de mogelijkheid om waardetelling en detectie te combineren 
met het sorteren van de biljetten. In deze modus zal de 3000V de biljetten automatisch 
sorteren naar het eerste gedetecteerde biljet.

Hoge precisie vals geld detectie
De 3000V beschikt over een uiterst gesofisticeerde technologie voor vals geld detectie met 
een uitgebreide verzameling sensoren. Deze sensoren detecteren de Euro-biljetten op : 
UV, MG, IR en Fotosensoren.

Aanpasbare architectuur
De 3000V is ontworpen op PDC-basis (Programmable Detecting Chipset). De software is 
dan ook aanpasbaar in de toekomst door download van PC.

  Functies
Hoge snelheid
De 3000V is een zeer performant toestel en voorziet in 3 snelheden (600, 900 en 1200 
biljetten per minuut).

Tellen, optellen en batching
- Eenvoudige telling (CNT) zonder enige detectie. 
- Batch-telling is zowel beschikbaar in gewone telling (CNT) als in 3D modus.  
- In alle modi bestaat de mogelijkheid tot optelling (ADD).

Gebruiksvriendelijke interface
Het design is zeer gebruiksvriendelijk eenvoudig te bedienen. Alle informatie wordt in één 
display getoond en vereist geen scrolling.

Item                                     Beschrijving
Telsnelheid                                      600 bilj./min (SLOW),

                                                        900bilj./min (MID),

                                                        1200 bilj./min (FAST)

Waardetelling                                  900 bilj./min 

Biljetafmetingen	 	    Lengte             100~185 mm

                                                        Breedte             50~100 mm

                                                        Dikte            0.075~0.15 mm

Capaciteit stapelaar                        300 biljetten

Capaciteit opvangbak                      200 biljetten

Display bereik                                 0000~9999 bilj. / 4 digits                                                        000~999 / 3 digits (coupure)

Waarde display bereik                     0000000~9999999 / 7 digits

Batch display bereik                       1~200 notes / 3 digits

Stroomsterkte                                 0.5A, AC 220V, 50Hz

Stroomverbruik                               50W

Omgevingstemperatuur /

Vochtigheid                                     0C°~40C° / 40%~90%

Afmetingen                                      232mm(L) x 247.5mm(B) x 

                                                        235mm(H)

Netto gewicht                                  6.0 kg

Bruto gewicht                                  7.1 kg

Goedkeuringscertificaat                  CE

Product Specificaties

Alle hierboven getoonde informatie (inclusief specificaties) kan zonder voorafgaande waarschuwing door Vanimco gewijzigd worden.

Ambachtsstraat 30
B-2390  Westmalle

Tel: +32 3 322 63 33
Fax: +32 3 322 63 22

info@vanimco.be     www.cashcontrol.be

Garantie	 	 	    2 ans


