
A. Sorter BPS C2-2 
SORTER Z DWOMA KIESZENIAMI PRZEZNACZONY NA ZAPLECZE LUB DO SORTOWNI. TAM 
GDZIE ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ PRZELICZENIA DUŻEJ ILOŚCI GOTÓWKI 

 

 

BPS C2-2 jest kompaktowym wysoko wydajnym sorterem banknotów wyposażonym w trzy 
kieszenie. Łatwość obsługi oraz małe wymiary przekładają się na wysoką efektywność pracy. 
Urządzenie wyposażone jest w podajnik, dwie kieszenie odbiorcze oraz kieszeń na odrzuty. 
Unikalną cechą urządzenia jest podajnik umieszczony na dole – taka konstrukcja sortera 
umożliwia większą ergonomię pracy (pracownik nie musi podnosić ręki, aby załadować 
banknoty) oraz efektywność. 

 

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 

 

WŁAŚCIWOŚCI OPIS 

Urządzenia dostosowane do 
skarbca i sortowni: kompaktowe, 
trzykieszeniowe urządzenie 
przeznaczone do liczenia, 
weryfikacji i sortowania 
banknotów. 

Kompaktowy sorter charakteryzuje się niewielkimi 
wymiarami (510 × 330 × 390 mm). Może być zarówno 
stosowanym w skarbcu jak i sortowni. Wyposażony w 
trzy kieszenie (dwie kieszenie robocze i kieszeń reject).  

Wykrywalność fałszywych 
banknotów: 100% 

BPS C2 pomyślnie przeszedł procedurę testów na 
wykrywalność fałszywych banknotów w NBP 

Wykrywanie taśmy: 100% BPS C2 pomyślnie przeszedł procedurę testów na 
wykrywalność taśmy w NBP 



 

Wiele walut – pełna weryfikacja 
autentyczności 

BPS C2 może być wyposażony w 10 walut. Urządzenie 
umożliwia zarówno sortowanie mieszanki walut (mix), 
jak również wykrycie waluty po pobraniu pierwszego 
banknotu i automatyczne przełączenie się na pracę w tej 
walucie. 

Sorter zapewnia pełną weryfikację autentyczności każdej 
waluty 

Urządzenie umożliwia zdalny (przez sieć LAN) update 
walut bez konieczności fizycznej obecności przy 
urzadzeniu. Update walut (np. w związku z 
wprowadzeniem nowych nominałów) przez cały okres 
życia urządzenia są bezpłatne 

Liczenie wartościowe ze 
sprawdzaniem autentyczności i 
zestawieniem nominałowym i 
wartościowym 

Sorter weryfikuje autentyczność każdego banknotu. 
Podaje wynik przeliczenia wartościowo i ilościowo 
również w zestawieniu nominałowym 

Nominał, orientacja, 
awers/rewers, wybór jednego 
nominału z miksu banknotów 

Standardowo sorter wyposażony jest w szereg 
programów: 

MIX – Liczenie wartościowe bez sortowania 

DENO – Liczenie z sortowaniem po nominałach 

FACE – Liczenie z sortowaniem według strony 
(awers/rewers) 

ORNT – Liczenie z sortowaniem według orientacji  

EMS – Liczenie z sortowaniem według emisji (PLN stara i 
nowa) 

CUSTOM – Liczenie z sortowaniem według 
indywidualnych ustawień użytkownika 

Rozsortowywanie wszystkich 
nominałów PLN starej i nowej 
emisji 

Sorter rozsortowuje wszystkie nominały PLN starej i 
nowej emisji 

Zaawansowane czujniki (IR 
podczerwień, UV ultrafiolet, MG 
magnetyzm, 2 x CIS, pomiar 
długości i szerokości) 

Sorter jest wyposażony we wszystkie wymienione 
czujniki 

 

 



WYMAGANIA ZARZĄDZENIA 19/2016 

Oferowane urządzenie spełnia wymagania Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 17.08.2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i 
oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z 
zaopatrywaniem banków w te znaki. Urządzenie pomyślnie przeszło procedurę testów w 
Narodowym Banku Polskim w dniu 26 kwietnia 2018. 

 

BARDZO WYDAJNY SORTER W KOMPAKTOWEJ OBUDOWIE 

Wysoka wydajność w połączeniu z kompaktowymi wymiarami charakteryzuje rodzinę 
najnowszych sorterów G+D. Liczenie i sortowanie jest jeszcze bardziej wydajne. 

Prędkość przeliczania z pełnym skanowaniem - 1.050 banknotów na minutę zapewnia 
znakomitą produktywność – nawet podczas odczytu numerów seryjnych. Dwie kieszenie 
robocze oferują wiele możliwości sortowania, takich jak sortowanie według nominału, orientacji 
oraz jakości. 

Najlepsze, w swojej klasie, czujniki gwarantują maksymalną niezawodność podczas sprawdzania 
autentyczności i jakości banknotu. Te cechy gwarantują, że sorter BPS C2 to dobry wybór dla 
sortowni i skarbców. 

 

WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ 

Duża wydajność sortera BPS C2 znacząco zwiększa produktywność. Bez zmniejszania prędkości, 
banknoty są przeliczane, sprawdzane pod kątem autentyczności i sortowane według 
nominałów, orientacji i jakości. Bardzo przyjazny interfejs użytkownika oraz wskazówki dla 
operatora umożliwiają efektywną pracę przy minimalizacji ilości operacji. 

 

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO  

W sorterze BPS C2 znajduje się znakomity czujnik najwyższej klasy – szybki, niezawodny, 
precyzyjny. 

Wyjątkowa zdolność systemu w zakresie wykrywania podróbek i sortowania pod kątem jakości 
w niezawodny i spójny sposób przez cały okres użytkowania systemu wyznacza nowe standardy. 

 

ERGONOMICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

Inteligentna struktura oprogramowania zapewnia prostą i intuicyjną obsługę oraz umożliwia 
użytkownikowi dokonywanie precyzyjnych zmian odpowiednio do konkretnych wymagań. 
Urządzenie oferuje maksymalną elastyczność.  



• Kolorowy wyświetlacz, który może być umieszczony zarówno z prawej strony (obsługa 
prawą ręką) lub z lewej (obsługa lewą ręką) sortera  

• Dostęp do wszelkich modułów w tym drogi transportu znajduje się po otwarciu jednego 
modułu (tylko jedna operacja). Sorter może być ustawiony bezpośrednio przy ścianie 
(dostęp do modułów tylko z przodu i boku) 

• Klawisz Stand-by – Umożliwia zdalne wgranie nowego oprogramowania lub dostęp do 
raportów nawet wtedy, gdy sorter jest wyłączony 

• Proste programy i funkcje dostępne na ergonomicznej klawiaturze 
 

WIĘKSZA PRZYDATNOŚĆ W PRZYSZŁOŚCI 

Duża ilość interfejsów powoduje, że łatwo jest zintegrować urządzenie BPS C2 z systemami 
banku i wykorzystać możliwości przesyłania danych oraz zdalnego zarządzania. 

 

SPRAWOZDANIA 

Każde sortowanie z włączoną funkcją sortowania jakościowego, uaktualnia rejestr przeliczonych 
banknotów w jakości obiegowej i nieobiegowej. Rejestr ten jest potrzebny do sporządzenia 
sprawozdań do NBP. Wraz urządzeniem dostarczamy oprogramowanie, które umożliwia zdalny 
dostęp do wygenerowanych raportów.  

 

LICZBA WALUT 

Możliwość zainstalowania do 10 różnych walut  

 

DANE TECHNICZNE 

 

Prędkość  

- Liczenie z rozpoznawaniem  
   autentyczności:                          

- Liczenie z funkcją sortowania   
   jakościowego: 

 

Możliwość samodzielnego wyboru 
trzech poziomów prędkości 

 

 

 

do 1,050 bnk /min. 

 

do 1,050 bnk /min. 

 

 

 

Wymiary w mm (D / S / W) 

390 × 330 x 510 mm 

 

 

 

 

 

 

 



Pojemność podajnika 

900 banknotów z możliwością stałego dodawania 

Waga 

ok. 26 kg 

Pojemność kieszeni roboczych 

- Kieszeń podstawowa (2x):   250 banknotów  

- Kieszeń odrzutów:  100 banknotów 

 

Porty do podłączenia urządzeń zewnętrznych  

- 1 × LAN,  

- 4 × USB host,  

- 1 × USB device 

Specyfikacja elektryczna 

100–240 V AC / 50–60 Hz,  

Liczba możliwych walut: 

do 10 walut 

 


