
 
 

 

CI-100 
Система рециркуляції 

готівкових коштів 
 
 
 
 

 
CI-100 знижує навантаження на персонал та ризики, пов'язані з обробкою готівки в 

бек офісі. Автоматизація обробки готівки скорочує час на перезмінку касирів та на 

відкриття/закриття операційного дня, а також зменшує ризик грошових збитків та 

збільшує продуктивність роботи персоналу. 

 

Українська гривня 



CI-10 

Компактна система рециркуляції, 

що забезпечує автоматичну 

обробку готівки в пунктах оплати 

підприємств роздрібної торгівлі. 

CI-SERVER 

Централизоване керування 

готівковими коштами в рамках 

всього магазина в клієнтській зоні 

та бек-офісі. 

CI-200 

Рішення з великою 

емністю та високою 

швидкістю для керування 

готівкою в офісі. 

В рамках нашого рішення CASHINFINITY™ система CI-100 може використовуватись автономно з ручними 

грошовими ящиками, або в рамках безпечного замкнутого рішення по керуванню готівковими коштами з 

використанням інтерфейсних касет пристроїв GLORY CI-10, що знаходяться в точках продажів на фронт офісі. 

 

*Ємність розрахована для монет 0,10 грн.. **Ємність розрахована для монет 1 грн. 2018 года. Система CI-100 
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. 

Супутні рішення... 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 CI-100B (рециркулятор банкнот) CI-100C (рециркулятор монет) 

Габарити (Ш 
× Г × В) 

без монітора 
UL 24: 
380 × 835 × 1,100мм (15" × 32.9" × 43.3") 
CEN III: 435 × 907 × 1,118мм (17" × 35.7" × 44") 
CEN IV: 435 × 909 × 1,197мм (17" × 35.8" × 47.1") 

500 × 835 × 1,100мм 
(19.7" × 32.9" × 43.3") 

 з монітором (висота монітора: 473мм / 18.6") 
UL 24: 
380 × 835 × 1,573мм (15" × 32.9" × 61.9") 
CEN III: 435 × 907 × 1,591мм (17" × 35.7" × 62.6") 
CEN IV: 435 × 909 × 1,670мм (17" × 35.8" × 65.7") 

 

Вага 400кг (UL 24) 
610кг (CEN III) 
640кг (CEN IV) 

270кг 

Функції Світлодіодні індикатори в лотках внесення та видачі. 

Два способи внесення/ видачі банкнот: змішаною пачкою та за 
допомогою інтерфейсної касети 

Підказки при усуненні помилок 

Світлодіодні індикатори в лотках 
внесення та видачі. 
Пряма видача монет у висувний ящик  
Відбраковка сторонніх предметів 
Підказки при усуненні помилок 

Експлуатация Сенсорний монітор диагоналлю 15" 

Кількість 
модулів 
рециркуляции 

6 модулів рециркуляції (с кассетой инкассации) 

5 модулів рециркуляції (с сейф-пакетом) 

8 модулів рециркуляції 

Будь-який рециркуляторний модуль налаштовується на будь-
який номінал 

Будь-який рециркуляторний модуль 
налаштовується на будь-який номінал 

Ємність 300 банкнот/рециркуляторний модуль 10 грн. 2,000 монет 
5 грн. 2,300 монет 
2 грн. 2,600 монет  
1** грн. 2,800 монет 
0.50 грн. 1,800 монет 
0.10 грн. 3,600 монет 

Ємність лотка 
для монет 

 1,000 монет 

 

 

 CI-100B (рециркулятор банкнот) CI-100C (рециркулятор монет) 

Ємність сейф-
пакета/касети для 
інкасації 

2,000 банкнот (касета інкасації) 
2,000 банкнот (сейф-пакет) 
1,500 банкнот (сейф-пакет зі 
складанням) 
*Ємність залежить від стану банкнот 

5,000 монет 

Загальна ємність 
банкнот/монет 

3,000 банкнот (сейф-пакет 
со складыванием) 
3,500 банкнот (сейф-пакет) 
3,800 банкнот (кассета инкассации) 

В зависимости от конфигурации 
модулей рециркуляции 

Внесення готівки Ємність лотка для внесення: 100 
банкнот 
5 банкнот / сек (внесення пачкою) 
4 банкнот / сек (інтерфейсна касета) 

Вместимость кармана внесения: 
500 монет 
Скорость приема: 15 монет/сек 

Видача готівки Вместимость кармана 
выдачи: 100 банкнот  

Скорость выдачи: 4 банкнот/сек 

5,000 монет (бокс для збору); 
швидкість видачі: 5 монет/сек 
для кожного рециркуляторного 
модуля 

Блок распознавания Детекція підроблених банкнот 
<опція> детекція зношених банкнот 

Детекція неплатіжних монет 

Валюти Українська гривня, 
Інщі валюти за запитом 

Українська гривня, 
Інщі валюти за запитом 

Сейф UL 24, CENIII, CENIV  

Захисні чорнила <опція> касета с блоком фарбування  

Термінал Клієнтська OС (ПК CONTEC) 
Серверна ОС (ПК CONTEC) 

 

Діапазон напруги 
мережі 

Змінний струм, 100 – 240В Змінний струм, 100 – 240В 

Номінальна частота 50/60Гц 50/60Гц 

Ухвалено CE, UL CE, UL 
 


