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De sorteermachine D heeft een schakelbord waardoor het verband 
tussen de uit de kaarten afgetaste ponsingen en de keuze van de 
sorteervakken willekeurig kan worden gelegd. Daardoor is het 
mogelijk de keuze van een sorteervak afhankelijk te stellen van 
een andere ponsing dan die welke overeenkomt met de rangorde 
van het vak of ook van meer dan één ponsing.

Voor sorteermachines die van sorteervaktellers zijn voorzien, kan 
de bekrachtiging van de verschillende tellers door middel van de 
schakeling van elke willekeurige ponsing afhankelijk worden ge
steld, ongeacht de keuze van het sorteervak.
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snelheid sorteermachine D 3

42.000 kaarten per uur

kaartenbaan

— invoermagazijn voor 900 kaarten

— één of twee leesborstels

— 13 of 14 sorteervakken

leesborstels

vergelijkingsposities

bewerkingen

— twee 80-koloms leesborstels

typen

D1 elektromagnetisch

D3 elektronisch

sorteermachine D 1

— twaalf integrale vergelijkingsposities met als resultaat: groter, gelijk of kleiner

— numeriek sorteren

— alfabetisch sorteren

— controle van de voorafgaande sorteergang

— volgorde-controle op 12 posities in één doorgang

— groepen van één kaart selecteren

— eerste en/of laatste kaart van elke groep selecteren

— in één doorgang kaarten met een bepaald indicatief gegeven van 12 posities 

selecteren

— sorteren in drie groepen: groter dan, gelijk aan en kleiner dan een bepaald gegeven 

van 12 posities

— kaarten met een gegeven tussen twee bepaalde gegevens van 6 posities selecteren

— kaarten per groep sorteren, afhankelijk van één of meer ponsingen in de eerste 

kaart van de groep

— groepen kaarten selecteren, afhankelijk van een gegeven van 12 posities in de eerste 

kaart van de groep

leesborstel
dispositieven

1-koloms leesborstel, verplaatsbaar over 80 kolommen

dispositieven

— verwisselbaar schakelbord

— alfabetisch sorteren

• Meer dan de helft van de kaarten wordt gesorteerd in de eerste doorgang, de 

overige gaan naar het restvak en worden gesorteerd in de tweede doorgang.

• Sorteervakken behoeven niet te worden geledigd na de eerste doorgang.

— 2 tellers voor het totaal aantal kaarten met afzonderlijke nulstelling op twee etages 

— 13 of 14 sorteervaktellers

— inrichting voor het doorvoeren van gereduceerde kaarten waarvan een deel langs 

een perforatielijn verwijderd is

— inrichting Elimination Avancée voor het selecteren van moederkaarten zonder volg- 

kaarten

— verwisselbaar schakelbord

— alfabetisch sorteren (zie D1)

— 2 tellers voor het totaal aantal kaarten met afzonderlijke nulstelling op twee etages 

— 13 of 14 sorteervaktellers

— inrichting voor het doorvoeren van gereduceerde kaarten waarvan een deel langs een 

perforatielijn verwijderd is

— inrichting P-Cartes (1 t/m 4 of 1 t/m 10) voor:

• selectie van moederkaarten zonder volgkaarten

• selectie van groepen met te veel of te weinig moederkaarten

• samenstellen van groepen met een bepaald aantal kaarten

— 11 en 12 ponsingen snijden op 9 posities

koppelingen
— elektronische teller S 24 voor algebraïsch tellen en nulsaldo-controle (7200)

— elektronisch apparaat Gamma 172 voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen 

en nulsaldo-controle (7310)

De cijfers tussen haakjes verwijzen naar afzonderlijke beschrijvingen.
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afmetingen

lengte 1,65 m

breedte 0,55 m

hoogte 1,20 m

gewicht 290 kg
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