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Biletomaty rodziny GSB zostały stworzone celem usprawnienia i zautomatyzowania 

operacji zakupu biletów komunikacji miejskiej, biletów parkingowych, kart wstępu oraz 

innych rodzajów biletów. Klient ma możliwość wyboru biletu do zakupu z szeregu 

dostępnych, za który może zapłacić kartą zbliżeniową lub gotówką (banknotami oraz 

bilonem). Po uiszczeniu opłaty maszyna wydaje ewentualną resztę oraz wybrany bilet 

będący potwierdzeniem wykonania transakcji. 

Urządzenie może zostać zainstalowane w dowolnym pomieszczeniu oraz przykotwione do 

podłoża. Zostało tak skonstruowane, żeby wszystkie operacje serwisowe były proste i 

szybkie do wykonania przez obsługę urządzenia. 

Zaletą rozwiązania jest możliwość całodobowej obsługi klientów, niezawodność, prostota 

obsługi oraz niski koszt eksploatacji, dzięki czemu biletomat Globe Solutions jest solidną 

alternatywą dla klasycznych metod sprzedaży biletów. 

 

 

Podstawowe funkcje urządzenia 

 Możliwość wyboru kupowanego biletu 

(np. komunikacja, muzeum, parking) 

 Możliwość płatności kartą zbliżeniową 

 Przyjmowanie płatności zarówno 

banknotami, jak i bilonem 

 Wydawanie reszty banknotami i bilonem 

 Wydruk wybranego biletu 

 Możliwość dostosowania funkcji 

urządzenia do potrzeb klienta 
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Parametry techniczne 

Parametry techniczne 

Wymiary urządzenia Zależne od wybranego modelu 

Waga ≈ 50 - 150 kg 

Zasilanie 24V (napięcie bezpieczne) 

Zakres temperatury otoczenia 5°C ÷ 40°C 

Zakres wilgotności otoczenia 20% ÷ 80% 

Zasilanie awaryjne do zakończenia operacji 

Komunikacja RJ-45/RS-232/USB/GSM 

Rodzaj wydawanych biletów paragon/etykieta 

Rejestr zdarzeń TAK 

Dostępne waluty PLN/EUR 

Obsługa banknotów TAK 

Pojemność kasety na banknoty do 600 szt. 

Recycling banknotów TAK – 1 nominał 

Obsługa bilonu TAK 

Pojemność kasety na bilon do 2000 szt. 

Recycling bilonu TAK – 6 nominałów 

Możliwość kotwienia do podłoża TAK 

Kolor obudowy zgodny z paletą RAL 

 



 

 

Biletomat GSB 

 

 

 

www.globesolutions.pl 

 

 

 

 

Możliwość wyboru rodzaju biletu 

 Urządzenie umożliwia klientowi wybór biletu do zakupu – jedno 

urządzenie może sprzedawać zarówno różnego rodzaju bilety 

komunikacyjne, czy karty wstępu. 

 

Płatność zbliżeniowa 

 Biletomat umożliwia dokonywanie przez klienta płatności za 

bilety przy pomocy kart zbliżeniowych. 

 

Przyjmowanie banknotów i monet 

 Klient może dokonywać opłaty za wybrany bilet przy pomocy 

zarówno banknotów, jak i monet, dzięki czemu zwiększa się jego 

komfort, ponieważ nie musi rozmieniać posiadanych nominałów. 

 

Wydawanie reszty 

 Biletomat umożliwia wypłatę reszty klientowi przy pomocy 

zarówno banknotów (1 nominał), jak i monet (6 nominałów), z 

dokładnością do jednego grosza. 

 

Wydruk wybranego biletu 

 Po uiszczeniu opłaty urządzenie drukuje i przekazuje klientowi 

wybrany bilet. 

 

Możliwość kotwienia do podłoża 

 Biletomat może zostać przykotwiony do podłoża maksymalnie 

czterema atestowanymi kotwami, które uniemożliwiają kradzież 

i wyniesienie urządzenia z miejsca jego instalacji. 

 

Funkcje urządzenia 



 

 

  

  

Globe Solutions Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 5A 

05-500 Piaseczno 

(22) 750 69 20 

sales@globesolutions.pl 

 

Produkcja / Serwis 

ul. Słoneczna 54N 

05-500 Piaseczno – Stara Iwiczna 

(22) 750 69 20 

sales@globesolutions.pl  


