
 

 

 

 

 

 

 

 

CI-10 
Компактна система рециркуляції готівки 

 

 
 

Компактний рециркулятор CI-10 звільняє персонал від маніпуляцій з готівкою в точках продажів. У 
складі існуючої системи касових терміналів рециркулятор CI-10 надійно автоматизує обробку 
готівки, зводить до мінімуму ймовірність помилок і крадіжок, а також підвищує продуктивність 
роботи персоналу та якість обслуговування клієнтів. 

 

   Українська гривня    



Компактний рециркулятор готівки CI-10 має стильний дизайн і легко вбудовується в касові стійки, які 

обслуговуються касиром або працюють в режимі самообслуговування. 

 
 CI-10B (рециркулятор банкнот) CI-10C (рециркулятор монет) 

Розміри (Ш × Г × В) 240 × 483 × 820 – 850 мм 

(Висота регулюється) 

240 × 483 × 820 – 850 мм 

(Висота регулюється) 

Вага 60 кг 59 кг 

Функція Світлодіодні вказівники кишень 

прийому та видачі 

Світлодіодні вказівники кишень 

прийому та видачі 

Кількість 

реціркуляторних модулів 

3 реціркуляторних модуля 8 реціркуляторних модулів 

Кожен реціркуляторний модуль 

налаштовується на будь-який 

номінал 

Кожен реціркуляторний модуль 

налаштовується на будь-який 

номінал 

Місткість 100 банкнот / реціркуляторний 

модуль 

10 грн. 200 монет 

5 грн. 230 монет 

2 грн. 260 монет 

1* грн. 280 монет 

0,5 грн. 180 монет 

0,10 грн. 330 монет 

Інші валюти 100 банкнот / реціркуляторний 

модуль 

Звертайтеся до нас за 

додатковою інформацією 

Місткість монетного 

лотка переповнення 

 <Опція> 500 монет 

Місткість касети 

інкасації 

Можливі варіанти інкасації 

450 банкнот (SCC) 

300 банкнот (IFC) 

 

Загальна місткість для 

банкнот / монет 

750 банкнот (SCC)** 

600 банкнот (IFC)*** 

В залежності від конфігурації 

реціркуляторних модулів 
 
  * 1 грн (1995-2015 р.в.) ємність рециклінгових модуля - до 140 монет 
 ** SCC: Касета інкасації з банкнотами в пачках 
*** IFC: Интерфейсная касета 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CI-10B (рециркулятор банкнот) CI-10C (рециркулятор монет) 

Внесення готівки ****   

Місткість приймальної кишені: 30 банкнот 50 монет 

Швидкість прийому готівки: 3 банкноти / секунду 5 монет / секунду 

Видача готівки ****   

Місткість кишені видачі: 10 банкнот 50 монет 

Швидкість видачі готівки: 3 банкноти / секунду 4 монети / секунду 

Функції Два способи внесення / видачі 

готівки: банкноти розсипом та 

інтерфейсна касета 

Захисна шторка кишені видачі 

Відбраковування сторонніх предметів 

Напрямна для інкасації в мішок 

Блок розпізнавання Виявлення підозрілих банкнот Виявлення неплатіжних монет і 

сторонніх предметів 

Валюти Українська гривня 
Інші валюти за запитом 

Українська гривня 
Інші валюти за запитом 

Інші функції Анімаційні підказки щодо 

усунення помилок. 

Висувний механізм. 

Керуючий ПК входить до 

комплекту поставки (для 

управління CI-10B, CI-10C) 

Анімаційні підказки щодо 

усунення помилок. 

Висувний механізм. 

Напруга живлення АС 100-240 В АС 100-240 В 

Номінальна частота 50/60 Гц 50/60 Гц 

Одобрено CE, UL CE, UL 

*****Ємність розрахована для монет 0,10 грн.. Система CI-10 була відмічена премиею «Red dot: дизайн продукта 

2012». 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. 

 

CI-100 

Швидка і безпечна 

обробка готівки і їх 

зберігання в бек-офісі. 

 

 

 

CI-SERVER 

Централізоване управління готівкою в 

рамках всього магазину в клієнтській зоні і 

бек-офісі. 

 

 

 

CI-200 

Рішення великої місткості і 

високій швидкості для 

управління готівкою в офісі. 

 

 

ТОВ «Іноваційні Банківські Системи» 
 

вул. Тимірязєвська, 2, Київ 01014 Україна, тел. 044 495 00 76 e-mail: info@ibs.kiev.ua www.ibs.kiev.ua 

Супутні рішення ... 
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