
 
 

 

DE-100 
Автоматична депозитна машина (АДМ) 

 

 

 

 

 

Депозитна машина DE-100 здатна кардинальним чином покращити продуктивність бек-офісу вашого 

підприємства. Нехай клієнти власноруч перераховують гроші, перевіряють їх справжність та розміщують 

для зберігання в мішок! Перевірена технологія Glory для зниження нестач та виявлення неплатіжних 

банкнот моделі DE-100 бере на себе турботу про готівку, щоб ви мали змогу зосередитися на клієнтах. 



АДМ займає мінімум місця та забезпечує зручне виконання будь-яких операцій по депонуванню готівки, а також 
виконує функцію автономного лічильника банкнот. 

 

У міру того, як модель DE-100 розкриває свої переваги, в бізнесі приходить розуміння 
незамінності цього пристрою. Випробувана технологія Glory для зниження нестач і виявлення 
неплатіжних банкнот моделі DE-100 створює умови роботи, в яких якість обслуговування можна 
вивести на новий рівень. 

Внесення готівки з депонуванням 

• Тимчасове зберігання – внесена готівка утримується у відсіку тимчасового зберігання до 
моменту підтвердження операції, після чого переправляються в мішок для зберігання. 

• Конвертний депозит – непідходящі для обробки банкноти та інші предмети (наприклад, 
подарункові купони, чеки й монети) можуть бути введені вручну і додані до загальної суми. 
Розміщені в конвертах, ці предмети можуть зберігатися в сумці-мішку без необхідності 
окремої обробки. 

Підрахунок готівки без депонування 

• Підрахунок – банкноти перераховуються зі швидкістю до 600 штук на хвилину. Великий 
бункер завантаження відкритого типу вміщує до 300 купюр, що знижує час підрахунку. 

• Відлік заданої суми – користувач може обрати бажаний розмір пачки (довільно заданий 
або з вже наявних попередніх налаштувань) для зручності відліку банкнот. 

Транспортування й забезпечення безпеки готівки 

• Мішок вміщує до 5000 банкнот. 

• Захисна шторка для безпеки готівки. 

• Мішок є багаторазовим, що значно знижує поточні витрати на інкасацію. 

Високонадійна мультивалютна детекція 

Технології визначення та перевірки справжності Glory, що відмінно себе зарекомендували, 
попереджують приймання неплатіжних банкнот. Навіть недосвідченим операторам під силу 
впоратися з обробкою місцевої та іноземних валют швидко й без помилок. 

 

Розміри (Ш × Г × В) 370 мм × 370 мм × 1040 мм 

Ємність Бункер завантаження: 300 банкнот 

Мішок для зберігання: не більше 5000 банкнот 
Бункер відбракування: 20 банкнот 
Відсік тимчасового зберігання: 100 банкнот 

Швидкість 600 банкнот/хв 

Маса 70 кг 

Електроживлення 100–240 В ±10 % : 0.9 А–0.4 A, 50/60 Гц 

Роз’єм інтерфейсу RS-232C 

Опціонально Зчитувач карт: ISO/IEC 7811 

Зчитувач штрих-коду: підтримка символів EAN(JAN), 
UPC, ITF, CODE39, CODE128 
Зовнішній екран 

* Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Будь ласка, уважно 
прочитайте посібник користувача, щоб впевниться у вірному використанні обладнання. Усі кількісні показники, 
продуктивність та швидкість, наведені в цій брошурі, відповідають отриманим у ході тестових випробувань 
компанією GLORY LTD результатам. Вони можуть змінюватися в залежності від умов використання та не є 
гарантованими. 
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