
 

 

 

 

 

 

 

 

GLDE-100 
Депозитна машина 

 
 

Депозитна машина GLDE-100 здатна кардинальним способом покращити продуктивність бек-офісу 

вашого підприємства або перерозподілити потоки клієнтів у вашому відділенні. Персонал або клієнти 

можуть самостійно проводить операції депонування або здавання виручки до місткого мішку.  

GLDE-100 допоможе вам автоматизувати та підвищити ефективність будь-якого пункту приймання 

готівки, як то бек-офіс великого торгового підприємства або відділення комерційного банку. 



GLDE-100 дозволяє безпечно та швидко приймати готівку від клієнтів до місткого мішка, що знаходиться 
в повноцінному UL сейфі, максимально ефективно використовуючи займану площу 

 

Ідеологія використання даного обладнання – безпечне приймання і зберігання банкнот в 
сейфах денного і нічного зберігання з можливістю on-line обліку. GLDE-100 – депозитна 
машина з високою швидкістю підрахунку банкнот «пачкою» (600 б-т/хв) і модулем 
тимчасового зберігання (Escrow module). Велика ємність бункера завантаження – до 300 
банкнот – дозволяє істотно знизити час підрахунку. Також доступні функції «підрахунок 
банкнот без депонування» та «відлік потрібної кількості банкнот». 

Внесення готівки з депонуванням 

• Тимчасове зберігання – внесена готівка утримується у відсіку тимчасового зберігання до 
моменту підтвердження операції, після чого спрямовуються 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 

• Багато разова сумка-мішок вміщує до 15 000 банкнот, що істотно знижує частоту 

інкасації порівняно з іншими моделями. 

• Захисна шторка ескроу-модуля зберігає готівку до завершення операції. 

• Сумка зроблена з вологостійкого матеріалу і має можливість пломбування. 

• Конструкція виключає несанкціонований доступ банкнот, а також є гідною альтернативою 

касеті по зносостійкості (під час інкасації та транспортування) і функціональним 

характеристикам. 

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) 525 мм × 585 мм × 1117 мм з сейфом UL 24 

Ємність Бункер завантаження: прибл. 300 банкнот 

Мішок для зберігання:  прибл. 15 000 банкнот 

Бункер відбракування: прибл. 20 банкнот  
Відсік тимчасового зберігання: 100 банкнот 

Швидкість Прибл. 600 банкнот/хв 

Маса Біля 340 кг 

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

Роз’єм інтерфейсу RS-232C 

Опціонально Кардрідер 
Сканер штрих-кодів 
Термопринтер 
ПК для керуючого ПЗ 
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