
 

HIRA 2 MIDI CM 
Velkokapacitní univerzální měnička, mění bankovky na 2 druhy mincí. 
Montáž na stěnu, na pult nebo volně stojící. Kapacita: až 5.600 mincí. 
 

 

Hira 2 Midi CM je kompaktní přístroj 

s jednou přihrádkou, univerzální a vysoce 

spolehlivý, jehož modulární rozšíření Sector 

Hopper poskytuje dostatečnou kapacitu. 

K dispozici s 5” grafickým displejem nebo 2x16 

LCD displejem. Pro zaručení vysoké úrovně 

zabezpečení, je Hira 2 Midi CM vybavena také 

standardní silnou výztuží proti rozbití. 

  

• Samokonfigurační počítačová deska se  
připojuje automaticky k vestavěným periferním 
zařízením. Sériový protokol ccTalk poskytuje 
vysoké bezpečnostní standardy 
• 3 RGB tlačítka s barevným indikátorem 
stavu služby: dvě pro ruční výběr změn a jedno 
pro výběr jazyka 
• 2 dávkovací zásobníky poháněné pásem 
HopperOne S11. Jako alternativa 2 multi-

nominální Hopper AH4 Discriminator II (volitelné) 
• Kapacita až 5 600 různých mincí díky rozšíření zásobníku Sector 200 s optickou 

detekcí stavu plné / prázdné 
• Validátor bankovek: BillyOne Un1 nebo volitelně validátor OryOne Un1 se stohovačem  
• Elektronický selektor mincí AL66 S, s magnetickými senzory a optickým detektorem 

pro zajištění extrémní přesnosti při rozlišování mincí a odmítnutí padělků; také  
s optickými páry a mechanickými zařízeními proti podvodům a manipulaci s mincemi 

• POS terminál pro vklady pomocí karty nebo bezkontaktně (volitelné) 
• Bezhotovostní RW modul pro RFID klíče a karty (volitelné) 
• Výztuž proti rozbití, která zvyšuje zabezpečení proti pokusům o vloupání 

 

Vlastnosti 
• Ruční nebo automatické dávkování mincí 

• Možnost zobrazení stavu periferního zařízení  

• Snadné ruční doplňování; inteligentní kontrola zásob  

• Snadná správa a zobrazení účetních parametrů 

• Všechna nastavení lze přizpůsobit vlastníkem / provozovatelem jednotky 

 



Volitelné 

• GPRS - GSM - GPS  
(Geo-detekce a sledování) 

• Sada modulů GPRS-GSM 
• ARGO - telemetrický systém pro 

dálkové ovládání [pouze v kombinaci 
s jedním z modulů] 

• Osvětlená krycí deska 
• Podlahový stojan s policí 
• Deska pro montáž na stěnu 
• Klávesnice pro konfiguraci nabídky 
• Univerzální programovací sada 

 

 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Rozměry 405 x 620 x 402 mm   

Hmotnost 39 Kg  (59 Kg se stojanem na podlahu) 

Elektrické připojení 110 - 230 V | 50 Hz 

Příkon 340 W 

Provozní teploty 0°C ÷ 50°C 

Instalace Na stěnu, na pult nebo volitelně na stojan 

Kapacita mincí až 5.600 

Stohovatelná kapacita bankovek až 300 (s validátorem OryOne UN1) 

Napájecí jednotka Spínání napájení 340 W 

Řídící deska ChangeOne CMS 128K + LCD displej 2x16 

 
 

Dodavatel: Atlantis Laundry Equipment s.r.o. Dr.Martínka 1392/14A 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
Tel.: +420 602 788 520 E-mail: obchod@atlantislaundry.cz www.atlantislaundry.cz 

 


