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EV86 SOROZAT
Hagyomány és EVolúció

Az EV86 sorozatot a felhasználói és
ergonómiai szempontok messzemenő
figyelembe vételével tervezték meg a
Talaris mérnökei.

A Talaris cég (korábban De La Rue) világszerte méltán ismert kiváló
bankjegyszámláló készülékeiről, melyek közül az elsőt 1957-ben
mutatta be. Az új generációs technológiákat felvonultató Talaris EV86
sorozat új mércét állít fel az asztali bankjegyszámlálók piacán.
Az EV86 modellcsaládot az alapoktól kiindulva, teljeskörűen tervezték
meg a Talaris mérnökei, azzal céllal, hogy kiemelkedően hatékony és
minőségi eszközt adhassanak a készpénzt kezelő vállalkozások kezébe.
A piacon kínált számtalan készülékkel ellentétben az EV86 sorozat
több évtizedes műszaki fejlesztések csúcspontját jelenti.

Kezes
Az UltraFeed™ azokat a mechanikai megoldásokat
jelenti, amelyek az EV86 frikciós adagolórendszerét egyedülállóvá teszik. Az UltraFeed™ nagy
sebességgel és problémamentesen adagolja a
pénzt, legyen szó nyomdafriss vagy elnyűtt, papír
vagy éppen műanyag bankjegyekről.

Az MDD™ a Talaris szabadalmaztatott megoldása
az összetapadt, ún. „dupla” bankjegyek észlelésére.
Az MDD™ az optikai szenzorokkal ellentétben:
• érzéketlen a koszos bankjegyekre
• nem téveszti meg az egyes bankjegyek eltérő
papírvastagsága

Hatékony
Sebesség: Az idő pénz, ezért az EV86 bankjegyszámláló hatékonyságának alapvető tényezője a gyorsaság. 2.000 db bankjegy/perc
feldolgozási teljesítményével az EV8650 kategóriája leggyorsabb
készüléke. Egy köteg bankjegyet 20%-kal rövidebb idő alatt számol le,
mint leggyorsabb konkurensei.
Az adagoló még a legsilányabb minőségű, szakadozott bankjegyekkel
is megbirkózik anélkül, hogy kárt tenne bennük.
Az optimalizált lerakónak köszönhetően pedig a bankjegyek mindig
rendezett kötegben érkeznek le a gyűjtőtálcára, nem pedig szanaszét.
Az EV86 bankjegyszámolók kiküszöbölik a bosszantó elakadásokat, és
kényelmessé teszik a pénzszámolást.
Pontosság: A számolás pontossága a bankjegyszámlálóval szemben támasztott legfontosabb követelmény, aminek az EV86 sorozat
maximálisan meg is felel. A fejlett agadolórendszer és a szenzorok
biztosítják, hogy a beadagolt bankjegyeket a készülék minden
esetben pontosan számolja meg.
Az összetapadt bankjegyek észlelése kritikus a veszteségek elkerülése
szempontjából. A Talaris egyedi MMD™ technológiájának köszönhetően
az EV86 sorozatú bankjegyszámolók a piac legjobb gépeinek számítanak
a pontosság terén. Ez a mechanikus megoldás az összehasonlító tesztek
alapján két nagyságrenddel megbízhatóbb, mint a versenytársak által
szinte kizárólag alkalmazott fényvisszaverődésen alapuló módszer.

Minőségi interfész: A billentyűzet különálló gumi nyomógombokból áll, melyek az olcsó membránokkal ellentétben megfelelő
visszajelzést adnak.

Kijelző: Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző zöld háttérvilágítással

Kompakt kialakítás: A készülék
kis helyet foglal el az asztalon, a
beépített fogantyú segítségével
pedig könnyen hordozható.

Dizájn: Elegáns üzleti környezetbe is jól illeszkedő, visszafogott
megjelenés.

A gép kezelése intuitív és logikus,
a funkciók könnyen hozzáférhetők.

Megbízható
Ha EV86 sorozatú bankjegyszámoló vásárlása mellett dönt, a csúcsminőséget választja, amely hosszú ideig fogja szolgálni vállalkozását.
A robosztus felépítésűgépeket a világ különböző pontjain szigorú próbáknak vetették alá. A típust szélsőséges környezeti feltételek mellett
– magas páratartalom, por stb. – is eredményesen tesztelték, többek
között nagyon rossz minőségű afrikai bankjegyekkel, vagy a műanyag
ausztrál dollárral is.
A megbízhatóságnak és a teljesítménynek az EV86 sorozatban egyedülálló kombinációja csökkenti a bankjegyek számolására fordított
időt, minimalizálja az újraszámolás szükségességét, és kiküszöböli a
tévedésekből eredő esetleges veszteségeket.

Robosztus felépítés: A készülék váza acélból készült, ami a csökkenti
a vibrációkat és növeli a tartósságot. Ezen kívül a fontos mechnaikus alkatrészek amelyekkel a bankjegyek érintkeznek – beleértve az adagoló
és a lerakó tálcát is – szintén fémből vannak.
A fém használatával elkerülhető a bankjegyek problémát okozó sztatikus feltöltődése.
A készülékház kiváló minőségű ABS műanyag burkolatot kapott, ami
ellenáll a mindennapos használat viszontagságainak.
A nagyobb megbízhatóság érdekében a bankjegyszámláló fő elektronikai alkatrészei a mechanikus elemektől a lehető legtávolabb, a gép
oldalán kerültek elhelyezésre

EV86 SOROZAT
Típusválaszték
Az EV86 bankjegyszámoló családot két fő típus alkotja:

EV8626

EV8650

Az EV8626 alaptípus nem feldolgozási sebessége 1.500 bankjegy/
perc. Nem tartalmaz valódiságvizsgálati funkciót. Kezelése rendkívül
egyszerű, nem igényel tanulást.
Minősége mindenben azonos a nagyobb modellekével, és rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek a Talaris modelleket a
legsimábban működő és legpontosabban számoló bankjegyszámolókká teszik. Ideális választás a kisebb volumenű pénzfeldolgozáshoz,
illetve amikor a bankjegyek authentikációja nem elvárás. A kihajtható
fogantyú segítségével könnyen hordozható, így ott használható, ahol
éppen szükség van rá.

A sokoldalú EV8650 a piac leggyorsabb bankjegyszámolója, legnagyobb számolási sebessége 2.000 bankjegy/perc. A 8650 típusok
a beépített szenzoroktól függően a bankjegyek különböző fokú
authentikációjára képesek.
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