
RIBAO BCS-160 
 

BCS-160 Model Para Sayma ve Sahte Kontrol makineleri 
 

€ 1+1 gözlü olup peş peşe aralıksız milyonlarca para sayabilmesi, 
€ En yüksek teknoloji ve çift CIS sensörü kullanarak sahte para kontrol etme ve ayırması, 
€ Hızlı sayım ve kontrol yeteneklerini bir arada bulundurması, 
€ Çeşitli para tasnif ve ayırma seçenekleri sunabilmesi, 
€ Tek tuş ile TL, EUR, USD birlikte veya ayrı ayrı sayma imkanı sağlaması, 
€ Yazılımın kolaylıkla yüklenebilmesi sayesinde sürekli piyasa koşullarına 

uygun paralar ve sahteler ile güncel tutulabilmesi,  
€ Toz geçirmez ön kapağı ile para tozundan koruması, 
€ Her tür para birimini sorunsuz sayabiliyor olması, 
€ Şık ve modern tasarımı ile her türlü ortama ayak uydurabilir olması, 
€ Kullanıcılarına sayımlar ile ilgili rapor imkanı sağlaması, 
€ Tamamen Türkçe menüler, renkli ekran ve tuşlar ile kullanıcı dostu olması, 
€ Kaliteli yapısı ve firmamız desteği ile uzun yıllar kullanılabilir olması, 
€ Ürünün arkasında 35 yıllık hizmet tecrübesinin olması ve teknik hizmetlerin 

hızlı ve güvenilir şekilde alınabilmesi, 
€ En önemlisi de bunların hepsine çok uygun fiyatlarla sahip olabilmek.  

 
Firmamız bankacılık ürünleri sektöründe uzun yıllardır piyasada olup hemen hemen tüm bankalardan referans alınabilir. 

 

 Besleme kapasitesi 500adet  

 Yığma kapasitesi 200adet  

 Ret gözü kapasitesi MAX 100adet  

 Gösterge 3.5 inch TFT ekran 

 
Sayılabilir para ebatları 

Uzunluk: 100mm~175mm 
 

Genişlik: 50mm~90mm   

 Sayılabilir para kalınlığı 0.05mm~0.12mm 

 
Hız 

800/1000adet/dk (Karışık & Ayırma) 
 

1200adet/dk (Düz Sayım Modu)   

 Adetleme sayısı 5~199adet  

  Harici yazıcı/PC portu: RS232 

  LAN portu:RJ45 

 Bağlantı birimleri Harici gösterge portu: RJ12 

  Yazılım güncelleme/Bilgi toplama portu: USB/LAN 

  Sayım bilgilerini kaydetme portu: Micro-SD kart 

 Kullanılabilir para birimleri 40 para biriminden fazla 

 İşlemeler Tek kupür ayırma/Karışık sayım/Adet sayımı/Yüzleme/Yönleme ayırma 

  Ultraviyole kontrol (UV) 

 
Sahte yakalama 

Manyetik kontrol (MG) 
 

Metal Şerit kontrol (MT)   

  Infrared resim kontrol (IR) 

 
Güç Kaynağı 

AC 220V 50Hz ±10% 
 

AC 110V 60Hz ±10%   

 
Güç tüketimi 

uyku modu 15W 
 

Yayım modu 70W   

    

 Paket Detayları   

 Makine ebatları (ExBxY) 315mmx330mmx330mm 

 Net ağırlığı 13kg  

 Taşınabilir paketleme 1birim/koli  

 Koli ebatları 415mmx415mmx475mm 

 Brüt ağırlık / paket 15kg   
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