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Recycler GSR-1 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa operacji gotówkowych, przy 

jednoczesnej minimalizacji ilości zamrożonej gotówki. Urządzenie wykorzystuje 

specjalne bębny oraz tuby celem przeprowadzania wypłat przy użyciu wcześniej 

wpłaconych środków. Pełna automatyzacja procesu eliminuje pomyłki kasjerskie – kasjer 

podaje tylko jaka suma powinna być wpłacona lub wypłacona, a urządzenie przejmuje 

nadzór nad kolejnymi etapami procesu. 

Recycler może zostać zainstalowany w dowolnym pomieszczeniu oraz przykotwione do 

podłoża. Został tak skonstruowany, by mieścił się pod ladą, przez co może być 

wykorzystywany w „otwartych” stanowiskach kasjerskich. 

Zaletą rozwiązania jest redukcja ilości zamrożonej gotówki, eliminacja pomyłek 

kasjerskich, zwiększenie wydajności pracy stanowisk kasjerskich, niezawodność, prostota 

obsługi oraz niski koszt eksploatacji. 

 

 

Podstawowe funkcje urządzenia 

 Przyjmowanie wpłat zarówno banknotami, 

jak i bilonem 

 Recycling wpłaconych środków (do 6 

nominałów banknotów oraz 5 nominałów 

bilonu) 

 Wydawanie reszty banknotami i bilonem 

 Sterowanie z komputera z systemem 

operacyjnym Windows 

 Rejestrowanie zdarzeń związanych z 

urządzeniem i przechowywaną gotówką 

 Możliwość dostosowania funkcji 

urządzenia do potrzeb klienta 
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Parametry techniczne 

Parametry techniczne 

Wymiary urządzenia 670 x 480 x 420 mm (WxSxG) 

Waga ≈ 60 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 

Rejestr zdarzeń TAK 

Obsługa banknotów TAK 

Obsługiwany rozmiar banknotów 120 – 182 x 60 – 83 mm (WxS) 

Pojemność kasety na banknoty do 600 szt. 

Recycling banknotów TAK – do 6 nominałów (3x60 + 3x30) 

Wypłata banknotów do 15 szt. jednorazowo 

Obsługa bilonu TAK 

Średnica przyjmowanego bilonu 15,5 – 25,75 mm  

Pojemność kasety na bilon do 1000 szt. 

Recycling bilonu TAK – do 5 nominałów 

Możliwość kotwienia do podłoża TAK 

Kolor obudowy zgodny z paletą RAL 
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Przyjmowanie banknotów i monet 

 Recycler GSR-1 umożliwia wpłatę zarówno banknotów, jak i 

bilonu o zróżnicowanych rozmiarach. Pozwala to na 

dostosowanie urządzenia do obsługi szeregu nominałów.  

 

Recycling banknotów i monet 

 Urządzenie umożliwia wypłatę wcześniej wpłaconych środków, 

drastycznie redukując ilość zamrożonej gotówki, przez co 

zdecydowanie zmniejszony zostaje koszt jej obsługi.  

 

Wydawanie reszty 

 Wykorzystanie recyclingu wcześniej wpłaconych środków 

umożliwia dodatkowo wydawanie reszty, jeśli wpłacona kwota 

jest wyższa od zadeklarowanej. 

 

Sterowanie z poziomu komputera 

 Recycler GSR-1 jest sterowany i zarządzany z poziomu 

komputera z systemem operacyjnym Windows. Specjalna 

aplikacja umożliwia dokonywanie wpłat i wypłat oraz 

monitoruje stan gotówki wewnątrz urządzenia. 

 

Rejestr zdarzeń 

 Wszystkie operacja wpłat, wypłat oraz akcje serwisowe, są 

rejestrowane w pamięci urządzenia oraz w aplikacji. 

 

Możliwość kotwienia do podłoża 

 Recycler 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  


