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LICZARKI WAGOWE

Liczarki wagowe przeznaczone są głównie dla dużych supermarketów i sklepów, gdzie jest więcej niż jedna kasa. Są bardzo efektywnym
rozwiązaniem w celu dziennego rozliczenia. Policzą wartość całej kasy zarówno banknotów jak i monet w ciągu jednej minuty. Na podstawie
naszych doświadczeń z tymi urządzeniami możemy zagwarantować dokładność liczenia. Liczarki wagowe używane są w Polsce m.in. w Lidl,
Netto, KFC, Pizza Hut itd. Liczarka wagowa zajmuje bardzo mało miejsca i może być łatwo przenoszona. W przypadku, kiedy urządzenie jest
wyposażone w baterię może być przenoszone i użytkowane w dowolnym miejscu. Liczarki wagowe mogą również liczyć bony wartościowe,
talony, bilety, a także nie wartościowane pozycje jak vouchery lub kartki do głosowania itp.

CP - 707
Liczarka wagowa CP-707 jest wielofunkcyjnym urządzeniem służącym do liczenia pieniędzy w formie banknotów i bilonu. W
standardzie przeznaczona jest do pracy z polskimi złotymi oraz EURO i GBP, ale poprzez proces szybkiej kalibracji, można ją
dostosować do liczenia dowolnej innej waluty. Urządzenie może też być pomocne w liczeniu innych niestandardowych
materiałów o stosunkowo niewielkiej wadze (czeki, kwity, kupony, etykiety, kartki, etc.) Dodatkową funkcją liczarki jest
waga, o zakresie ważenia do jednego kilograma, z dokładnością do 0.1 grama. Przejrzysty ekran LCD pozwala na
komfortową pracę. Liczarka ta jest łatwa w obsłudze, zajmuje niewiele miejsca, a dzięki możliwości pracy na zasilaniu
bateryjnym może być wykorzystywana w dowolnym miejscu.
wyświetlacz

LCD

zasilanie

230 V

max obciążenie

1000 g

baterie

9V

5 przycisków

waga

0,5 kg

wymiary

140 x 230 x 110

obsługa
drukarka

TD
Tellermate TD jest prostym, szybkim i dokładnym elektronicznym urządzeniem do liczenia banknotów i monet. W ciągu 1
minuty TD przelicza gotówkę, którą ręcznie przelicza się w ciągu 15 minut. Jest tak dokładnym urządzeniem, że nie ma
potrzeby ponownego liczenia wcelach kontrolnych. TD jest prostszy w obsłudze niż średniej jakości kalkulator. Po włączeniu
urządzenia należy postępować zgodnie zpoleceniami, które zakomunikowane zostaną przez urządzenie. Liczarka wagowa
Tellermate najczęściej używana jest w: barach szybkiej obsługi, kawiarniach i restauracjach, szkołach, instytucjach
charytatywnych, kościołach oraz handlu detalicznym. Tellermate liczy: bilon jak i banknoty (banknoty w wiązkach do 25 szt.
lub bilon do 100 szt.). Nie posiada części ruchomych, liczenie odbywa się w sposób elektroniczny. Za pomocą TelleComK
można zintegrować liczarki w jeden system bez zmiany oprogramowania w posiadanym systemie informatycznym.
Urządzenie Tellermate mogą liczyć bony wartościowe, talony, bilety, a także nie wartościowane pozycje jak np. vouchery lub
kartki do głosowania itp. Obecnie 20 walut jest przystosowanych do liczenia na Tellermate.
wyświetlacz

LCD

zasilanie

230 V

max obciążenie

800 g

baterie

2 x 1,5 V (opcja)

obsługa

5 przycisków

waga

0,7 kg

drukarka

opcja

wymiary

152 x 282 x 150

wyposażenie opcjonalne

wkłady do szuflad, drukarka, zasilanie bateryjne

TY R 100 / TY R 150
TY R 100 jest to flagowy model firmy Tellermate. Profesjonalne a zarazem bardzo proste w obsłudze urządzenie do liczenia
zarówno banknotów jak i monet. Liczarka Tellermate TY dzięki przyjaznemu menu w języku polskim oraz automatycznemu
przeskakiwaniu na kolejny nominał pozwala policzyć pieniądze w zaledwie 60 sekund. Oprócz liczenia monet oraz
banknotów istnieje możliwość liczenia woreczków, rolek z monetami jak również bonów towarowych. Liczarka Tellermate TY
pozwala również na ustawienie zasilenia nazywanego w niektórych sklepach „pogotowiem“. Liczarka TY umożliwia także
liczenie waluty EURO. Istnieje możliwość podłączenia do liczarki drukarki w celu otrzymywania raportów o przeliczonej
gotówce. Raport składa się ze strukruty nominałów jakie zostały policzone jak również kwoty całkowitej. Dodatkowo w
raporcie znajduje się data, godzina oraz miejsce na podpis kierownika. Urządzenie może zostać dodatkowo wyposażone w
baterię dzięki której może być przenoszone lub może pracować bez źródła zasilania. Po podłączeniu do stałego źródła
zasilania bateria będzie automatycznie ładowana.
TY R 150 posiada specjalny przycisk informujący o ilości pieniędzy w kasie na początku każdej zmiany i możliwość
zaprogramowania do 4 różnych kwot. Pozwala także na przesyłanie danych do komputera. Liczarka Tellermate TY jest
obecnie liderem w dziedzinie wagowego liczenia pieniędzy.
wyświetlacz

LCD

zasilanie

230 V

max obciążenie

1,5 kg

baterie

B1-8h pracy (opcja)

obsługa

9 przycisków

waga

1,3 kg

drukarka

opcja

wymiary

152 x 282 x 150

wyposażenie opcjonalne

wkłady do szuflad, drukarka, bateria, kabel PC
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