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Nowy kontroler monet z wydawaniem reszty Currenza c2 powoduje, że Twoja 
maszyna vendingowa jest bardziej wiarygodna i dochodowa w obsłudze,  
pozwala na optymalizację satysfakcji klientów.

Niezawodność
• Nowy niezawodny standard wypłat, wykorzystuje unikalny system czujników 

optycznych, udoskonalony system „eclipse-pin” minimalizuje tarcie
• Duży temperaturowy zakres pracy od -25°C do +80°C, zapewnia niezawodne dzia-

łanie w różnie umiejscowionych maszynach bez względu na warunki pogodowe
• Najnowsza technologia NRI akceptacji monet, z opatentowanym nowym

systemem czujników i mierzonymi 40 parametrami monety
• Prosta obsługa za pomocą intuicyjnego menu na wyświetlaczu

Elastyczność
• Panel sterowania pozwala na dostosowanie kontrolera to indywidualnych 

wymagań użytkownika
• 6 tubowy system, oferuje:

– Akceptacje i wypłatę wszystkich monet w światowym obiegu
– Pozwala na maksymalną pojemność niskich nominałów monet
– Ogromny zakres kombinacji tub

• Wydłuża czas pracy bez konieczności uzupełniania tub

Opłacalność
• Szybki system wydawania reszty to 6 monet na sekunde
• c2 optimizer system dzięki danym statystycznym pozwala optymalnie dobrać 

konfiguracje wypłat oraz zaproponować odpowiedni poziom zapełnienia tub
•  pozwala  w czasie rzeczywistym uzyskać wiedze na temat 

danych statystycznych

Innowacje
• Panel sterowania w 3 wariatach: Blue (zintegrowany z kontrolerem), 
Green (sygnalizacja led) i White (brak panelu sterowania i sygnalizacji led)

• Możliwość ręcznego napełniania tub
• Ochrona przed wilgocią i wodą wewnętrznych elementów
• Technologia Multi-frequency z nową metodą pomiaru powierzchni monety
• 3 niezależne silniki, które pozwalają na równoczesną wypłatę 3 monet,

co pozwala wydać do 6 monet na sekunde
• Solidna kaseta z tubami, może być wymieniana nawet gdy jest pełna
• Karta SIM do szybkiego i łatwego uaktualnienia oprogramowania i informacji 

o monetach.


