
CI-Hybrid 15
Платіжна станція

CI-Hybrid 15 від компанії Glory - зручне та компактне рішення для 
встановлення в точках продажу. CI-15 дозволяє перевести оплати з 
основних кас і звільнити час персоналу для залучення до більш 
прибуткової діяльності.

Українська гривня



CI-5B (рециркулятор банкнот)      CI-10C (рециркулятор монет)
Розміри (Ш × Г × В) 325 × 709.4 × 1225.5 мм 

(12.8” × 27.9” × 48.2”)
Вага 183кг

Корпус 79кг 
Функції Світлодіодні вказівники кишень 

прийому і видачі
Світлодіодні вказівники кишень 
прийому і видачі
Інкасація через кишеню видачі 
Анімовані підказки щодо усунення 
помилок
Висувна підставка / низька висувна 
підставка

Кількість рециркуляторних 
модулів

3 рециркуляторних модулі

Будь-який рециркуляторний модуль 
налаштовується на будь-який 
номінал 

Будь-який рециркуляторний модуль 
налаштовується на будь-який 
номінал 

Місткість 50 банкнот / рециркуляторний 
модуль

Місткість монетного 
лотка переповнення

50 монет 

CI-5B (рециркулятор банкнот) CI-10C (рециркулятор монет)
Місткість касети 
інкасації

150 банкнот  
(при товщині банкноти 0.3мм)

Загальна місткість для 
банкнот / монет

300 банкнот Залежно від конфігурації 
рециркуляторних модулів

Внесення готівки 
місткість приймальної 
кишені:
швидкість прийому готівки:

5 банкнот (з закритою кришкою)  
30 банкнот (з відкритою кришкою) 
3 банкноти / секунду

50 монет 
5 монет / секунду

Видача готівки
місткість кишені видачі:
швидкість видачі готівки:

10 банкнот
3 банкнот / секунду 

50 монет 
4 монет / секунду

Блок розпізнавання Виявлення підозрілих банкнот Виявлення неплатіжних монет і 
сторонніх предметів

Валюти Українська гривня
Інші валюти за запитом

Українська гривня
Інші валюти за запитом

Термінал FCC - контролер CI-5B та CI-10C.
FCC має бути розташований між CI-5B та CI-10C.

Напруга живлення DC24В + 10%  
(подається від FCC)

AC100В – 240В

Номінальна частота 50/60Гц 50/60Гц

Схвалено CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA

* Ємність розрахована для монет 50 коп. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього 
повідомлення. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію, щоб переконатися в правильному використанні 
обладнання. Всі кількісні показники, продуктивність і швидкість, наведені в цій таблиці, відповідають 
результатам, отриманим компанією GLORY LTD в ході тестових випробувань. Вони можуть змінюватися в 
залежності від умов використання і не гарантуються.

Супутні рішення…

CI-Hybrid 15 має стильний дизайн та легко вбудовується в структуру магазину, не потребуючи додаткових
змін.

CI-SERVER

Централізоване управління 
готівкою в рамках всього магазину 
в клієнтській зоні і бек-офісі.

CI-10

Компактна система рециркуляції, що 
забезпечує автоматичну обробку 
готівки в пунктах оплати підприємств 
роздрібної торгівлі.

CI-5
Спеціально розроблений для невеликих 
торгівельних точок, CI-5 забезпечує безпеку та 
автоматизацію оплати в точці продажів.

10 грн. 200 монет
5 грн. 230 монет
2 грн. 260 монет
1 грн. 280 монет
0.50 грн. 180 монет
0.10 грн. 330 монет

ТОВ «ІНОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ»

вул. Садово-Ботанічна, 2, Київ, Україна, 01014. 

+38 (044) 495 00 76 info@ibs.kiev.ua www.ibs.kiev.ua 

8 рециркуляторних модулів




