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Multidyspenser GSmDS jest urządzeniem łączącym w sobie funkcje dyspensera 

banknotów oraz multisejfu kasjerskiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu stanowisko kasowe 

staje się uniwersalne oraz ma możliwość obsługi większych ilości gotówki. 

Kasjer korzystający z urządzenia ma do dyspozycji cztery kasety nominałowe o 

pojemności do 1000 sztuk banknotów każda do automatycznych wypłat pakietów 

banknotów oraz klasyczne szuflady multisejfowe do przechowywania drobniejszych kwot 

i bilonu lub szuflady wrzutowe umożliwiające szybkie zdeponowanie otrzymanych 

banknotów. 

Multidyspensery są głównie stosowane w bankach, agencjach finansowych oraz innych 

stanowiskach kasjerskich, jednak dobrze sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wykonywane 

są duże operacje gotówkowe wymagające sprawdzonego zabezpieczenia. 

 

 
Podstawowe funkcje urządzenia 

 Połączenie funkcji multisejfu oraz 

dyspensera produkcji Globe Solutions 

 Przechowywanie wartości 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 
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Parametry techniczne 

Parametry techniczne 

Wymiary urządzenia 670 x 560 / 690 mm x 420 mm (WxSxG) 

Waga ≈ 100 kg (zależnie od modelu) 

Zasilanie 24V (napięcie bezpieczne) 

Zakres temperatury otoczenia 5°C ÷ 40°C 

Zakres wilgotności otoczenia 20% ÷ 80% 

Dostępna liczba szuflad 2 – 8 (zależnie od modelu) 

Zasilanie awaryjne do 12h (bez wypłat pakietów) 

Liczba kaset na banknoty 4 

Pojemność kasety na banknoty do 1000 szt. 

Szybkość wydawania banknotów do 4 szt./s 

Ostrzeżenie przed końcem banknotów 10 – 30 szt. 

Wymiary obsługiwanych banknotów 100 – 162 mm x 62 – 78 mm (DxS) 

Maksymalna liczba użytkowników 16 

Rejestr zdarzeń TAK 

Sygnalizacja niedomknięcia szuflad TAK 

Time-Lock TAK 

Cichy alarm TAK 

Kolor obudowy zgodny z paletą RAL 
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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 wartości. 

 

 

Możliwość kotwienia do podłoża 

 Urządzenie może zostać przykotwione 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 

 Każda szuflada urządzenia jest zabezpieczona indywidualną 

zwłoką czasową przed otwarciem, której 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. 

Funkcje urządzenia 
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