
 
 
 

CI-30B 
Депозитне рішення для 
ритейла 

 
 

 

Масштабований пристрій автоматизації внесення банкнот з гнучкими можливостями 

зберігання банкнот, розширеними функціями аутентификації та сортування. CI-30B 

дозволяє представникам роздрібної торгівлі розміщувати великі суми у безпечний 
пристрій в бек офісі. Внесення обробляються швидко та ефективно, що виключає 

ручні операції з готівковими коштами та знижує витрати на обробку готівки. 



CI-10

Компактна система рециркуляції, 
що забезпечує автоматичну 
обробку готівки в пунктах оплати 

підприємств роздрібної торгівлі. 

CI-100

Швидка та безпечна 
обробка готівкових коштів 
та зберігання їх в бек офісі 

CI-SERVER

Централизоване керування 

готівковими коштами в рамках 
всього магазина в клієнтській зоні 
та бек-офісі.

Доступний в конфигурації з 2 сейф-пакетами зі складанням або 3 касетами з великою ємністю, CI-30B 

може бути впроваджений для забезпечення різних потреб клієнтів, таких як зберігання банкнот у вигляді 
змішаної пачки або згідно класифікації: придатні, зношені, номінал. 

CI-30B - це інтелектуальне рішення для внесення банкнот з великою ємністю в зоні зберігання
(три касети/ два сейф-пакета зі складанням) та варіантами сейфів UL-291 або CENIII для
забезпечення безпеки зберігання. Обладающий расширенными возможностями определения
подлинности и сортировки банкнот, CI-30B має розширені можливості аутентифікації та
сортування банкнот, та розроблений для задоволення потреб по внесенню великих об’ємів
банкнот та численних процесів обробки готівки в бек офісі в сфері роздрібної торгівлі.

Ємність лотка для внесення 300 банкнот 

Ємність лотка для 
повернення 

100 банкнот 

Варіант злистування По широкому краю 

Швидкість переміщення 600 банкнот на хвилину 

Сховище банкнот 

*Ємкність залежить від стану 
банкнот 

Касета 

2,500* банкнот в касеті 
3 касеті у пристрої 
Всього 7,500 банкнот 

3 касети є стандартом 

*2,500 вказано для банкнот 
товщиною 0.11мм або менше 

Сейф-пакети зі складанням 

3,500* банкнот в сейф-пакеті 
2 сейф-пакета в пристрої 
Всього 7,000 банкнот 

2 пакета є стандартом 

*3,500 вказано для банкнот 
товщиною 0.11мм або менше 

Сейф Сейф: UL 24 (Замок: LAGARD) 

Сейф: CEN III (Замок: LAGARD) 

Супутні рішення... 

Доступ Зпереду 

Дисплей Кольоровий сенсорний монітор 

7 дюймів 

Габарити (Ш × Г × В) UL 24: 550мм × 831мм × 1,225мм 

21.7" × 32.7" × 48.2" 

CEN III: 550мм × 859мм × 1,300мм 
21.7" × 33.8" × 51.2" 

Вага UL 24 – з касетами: 450кг
– з сейф-пакетами: 476кг

CEN III – з касетами: 645кг
– з сейф-пакетами: 682кг

Діапазон напруги мережі Змінний струм, 100 – 240В 

Номінальна частота 50/60Гц 

Ухвалено UL, CE, CB, IEC 60950 

*Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Будь-ласка, уважно 
прочитайте інструкцію, щоб переконатись у правильному використанні обладнання. Всі кількісні показники, 
продуктивність та швидкість, що наведені в даній брошурі, відповідають результатам, отриманим 
компанією GLORY LTD в ході тестових випробувань. Вони можуть змінюватись в залежності від умов 
використання та на гарантуються. 

ТОВ «ІНОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ»
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