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● Electronic Payment Systems ● 

G-13 Serie 
 munttester, 3½” lijn 
 
 
 
 

• Acceptatie van max. 32 munten, eventueel verdeeld over 2 blokken van 16, 
elk met een eigen functionaliteit. 

• Ruim spanningsbereik: 10 tot 24VDC (optioneel tot 48VDC). 
• Leverbaar in diverse uitvoeringen: 6 parallelle uitgangen, 2-prijs totalizer, 

timer, USB, MDB, ccTalk, BDTA. 
• Vele opties leverbaar: frontplaten (mini, midi, diverse kleuren), aansluit-

kabel, sorteerunit, display, bevestigingsboutjes. 



 

● Electronic Payment Systems ● 

 
 
 

 

G-13 Serie 

In 1986 introduceerde NRI de eerste elektronische munttester in de 3½” lijn, 

waarmee de G-13 was geboren. Inmiddels is de kleinste telg van de NRI 
familie uitgegroeid tot een alom gerespecteerd betaalsysteem die z’n gelijke 

niet kent en leverbaar is in vele uitvoeringen met vele opties. 
 

Zekerheid. 

• Kwalitatief hoogwaardig meetsysteem dankzij NRI’s Multi-Frequency-

Technology (MFT). 
• Detectie van muntmateriaal d.m.v. 3 spoelenparen en een bewezen 

optische diameter meting. 

• Gelijktijdige verwerking van 24 meetparameters voor 32 muntkanalen. 

• Beveiligd tegen “hengelen”. 

• Optisch volgen van de munten door de munttester. 

 
Flexibel. 

• Configureren en datablock-download via bekende WinEMP software. 

• Blokkeren van munten individueel of groepsgewijs via DIP-switch. 

• Teach-functie mogelijk tot 8 munten. 

• Spanningsbereik 10VDC tot 24VDC (optioneel 10VDC tot 48VDC). 

• Temperatuurbereik 0°C tot +60°C (optioneel -25°C tot +70°C). 

 
Verscheidenheid… 

…van machine-interfaces verkrijgbaar. 

• 6 Parallelle uitgangen (ook binair, multipuls, enz.). 

• Totalizer (2-prijs, timer, TV-stepper, meervoudige verkoop). 

• MDB (zowel 16V, als 24V, als 42V). 

• ccTalk (zowel rechtstreeks als over USB). 

• Casino-modus maakt acceptatie van 6 munten per seconde mogelijk. 

• BDTA (in combinatie met adapter ter vervanging van 5” munttester). 

 
Accessoires. 

• Midi frontplaten in zwart of blauw, mini frontplaten (zwart) met witte, 

zwarte of chromen retourknoppen. 
• Bevestigingsboutjes (zwart) t.b.v. bovengenoemde frontplaten. 

• Munttesterbox indien de automaat geen plaats heeft voor een G-13. 

• Aansluitkabels in diverse uitvoeringen en lengtes. 

• Wake-up sensor voor batterijgevoede applicaties. 

• Standaard 3-voudige sorteerunit (zie Currenza s2). 

• High-speed 3-voudige sorteerunit (zie Currenza d2). 
• Anti-vochtbehandeling. 
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