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Dyspenser GSDS-1

Dyspenser kasowy GSDS-1 pozwala na bezpieczne przechowywanie dużych ilości
banknotów wraz z możliwością wypłaty ściśle zdefiniowanego pakietu gotówki lub
określonej sumy.
Urządzenie zostało stworzone z myślą o stanowiskach kasjersko-dysponenckich oraz
punktach handlowo usługowych, w których występują wypłaty gotówki dla klientów. Jest
idealnym uzupełnieniem stanowiska kasjerskiego wyposażonego w multisejf produkcji
Globe Solutions.
Cztery kasety nominałowe o pojemności do 1000 sztuk banknotów każda zapewniają
wystarczające

zaplecze

gotówki

nawet

dla

najbardziej

obciążonych

punktów.

Automatyczna wypłata pozwala zminimalizować ryzyko pomyłek kasjerskich. Dyspenser
GSDS-1 sprawia, że proces wypłaty pieniędzy staje się zarówno bezpieczny, jak i prosty.

Podstawowe funkcje urządzenia


Przechowywanie banknotów w
bezpieczny i uporządkowany sposób



Zlecanie szybkich wypłat ściśle
określonych pakietów banknotów



Możliwość prowadzenia ewidencji dla
wielu walut



Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji
dla systemu Windows



Możliwość korzystania przez wielu
użytkowników



Wbudowany cichy alarm bezpieczny dla
użytkownika

www.globesolutions.pl

Dyspenser GSDS-1

Parametry techniczne

Parametry techniczne
Wymiary urządzenia

690 x 360 x 480 mm (WxSxG)

Waga

≈ 60 kg (puste urządzenie)

Zasilanie

24V (napięcie bezpieczne)

Zakres temperatury otoczenia

5°C ÷ 40°C

Zakres wilgotności otoczenia

20% ÷ 80%

Liczba kaset na banknoty

4

Pojemność kasety na banknoty

do 1000 szt.

Ostrzeżenie przed końcem banknotów

10 – 30 szt.

Szerokość obsługiwanych banknotów

62 ~ 78 mm

Długość obsługiwanych banknotów

100 ~ 162 mm

Grubość obsługiwanych banknotów

0.06 ~ 0.16 mm

Szybkość wydawania banknotów

do 4 szt./s

Pojemność kasety zrzutowej

10 – 30 szt.

Kolor obudowy

zgodny z paletą RAL
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Funkcje urządzenia
Automatyczne wypłacanie banknotów
Kasjer przy pomocy aplikacji dla systemu Windows zleca
urządzeniu wypłatę ściśle określonego pakietu banknotów lub
sumy pieniędzy. Po odliczeniu odpowiedniej kwoty pieniądze są
dostępne do pobrania przez kasjera.

Dwupłaszczowa obudowa
Dwupłaszczowa obudowa znacząco wpływa na stabilność i
wytrzymałość urządzenia oraz zwiększa bezpieczeństwo
przetrzymywanych wewnątrz środków.

Możliwość kotwienia do podłoża
Dyspenser może zostać przykotwiony do podłoża maksymalnie
czterema atestowanymi kotwami, które uniemożliwiają kradzież
i wyniesienie urządzenia z miejsca jego instalacji.
Obsługa do 16 użytkowników
Urządzenie może obsługiwać naprzemiennie do szesnastu
użytkowników, przy czym każdy z nich jest wyposażony w
specjalny elektroniczny klucz jednoznacznie identyfikujący go.
Zwłoka czasowa przed otwarciem
Kasety banknotowe znajdują się za frontowymi drzwiami
urządzenia, które są zabezpieczone zwłoką czasową przed
otwarciem i nikt nie może go przyśpieszyć.
Cichy alarm
W sytuacji kryzysowej użytkownik może wygenerować cichy
alarm niezauważalny dla napastnika. Pozwala to na
powiadomienie służb w sposób niezagrażający bezpieczeństwu.
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Produkcja / Serwis

ul. Mickiewicza 5A

ul. Słoneczna 54N

05-500 Piaseczno

05-500 Piaseczno – Stara Iwiczna

(22) 750 69 20

(22) 750 69 20

sales@globesolutions.pl

sales@globesolutions.pl

