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Rozmieniarka GSRP rozmienia banknoty oraz monety. Powstała w celu usprawnienia 

procesu i obniżenia kosztów ich wymiany.  

Urządzenie cechuje się prostą obsługą, a jego modułowa budowa pozwala na elastyczne 

dostosowanie funkcjonalności do potrzeb klienta. Zakupione urządzenie, wraz ze 

wzrostem wymagań klienta można rozbudowywać o kolejne komponenty.  

Produkt jest przeznaczony dla punktów z każdej branży, gdzie klient jest obsługiwany w 

bilonie.  Biletomatów, maszyn vendingowych  czy myjni samochodowych. Dodatkowy 

front ze stali kwasoodpornej przedłuża trwałość urządzenia, pracującego w trudnych 

warunkach zewnętrznych.   

Podstawowe funkcje urządzenia 

 Rozmienianie banknotów 10 zł, 20 zł, 50 

zł, 100 zł, 200 zł na monety 1 zł, 2 zł, 5 zł 

lub żetony o wybranych wartościach 

 Programowanie algorytmu wymiany 

nominałów 

 Badanie autentyczności banknotów 

 Przyjazny interfejs użytkownika 

 Modułowość – możliwość rozbudowy 

 Minimalizacja czasu obsługi przez 

pracowników  
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Parametry techniczne 

Parametry techniczne 

Wymiary urządzenia 721 x 551 x 422 mm (WxSxG) 

Wymiary otworu montażowego  685 x 504 mm (WxS) 

Wymiary zewnętrzne kołnierza 780 x 590 mm (WxS) 

Grubość ściany montażowej ≥ 50 mm 

Waga ≈ 50 kg (puste urządzenie) 

Zasilanie 24V (napięcie bezpieczne) 

Zakres temperatury otoczenia 0°C ÷ 55°C 

Zakres wilgotności otoczenia 10% ÷ 75% 

Pojemność hopper’a do 1500 szt. 

Pojemność kasety na banknoty do 600 szt. 

Pojemność recycler’a banknotów do 30 szt. 

Pojemność kasety na monety do 500 szt. 
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Komunikacja z użytkownikiem  

 Interfejs użytkownika w formie ciekłokrystalicznego panelu 

LCD oraz podświetlanych przycisków funkcyjnych pozwala 

użytkownikowi zwiększyć komfort transakcji, poprzez lepszą 

interakcję z urządzeniem i kontrolę procesu wymiany. 

 

Rozmienianie bilonu 

 Umożliwia przyjmowanie i rozmienianie monet o wybranych 

nominałach na nominały wyższe lub żetony. 

 

 

Wydawanie banknotów 

 Przechowuje wybrany nominał wpłacanych banknotów w 

rozmieniarce i umożliwia ich wypłatę do klienta. Urządzenie 

może rozmieniać banknoty o wysokich nominałach oraz wydłuża 

się okres czasu pomiędzy jego załadunkami. 
 

Rozszerzona pojemność monet 

 Zwiększa ilość lub rodzaj możliwych do wydawania monet lub 

żetonów umożliwiając stworzenie optymalnego algorytmu 

rozmiany dostosowanego do naszych potrzeb. 

 

Telemetria 

 Pozwala na wysyłanie stanu urządzenia poprzez modem GSM. 

Umożliwia to zdalne monitorowanie działania rozmieniarki i 

optymalizację kosztów jej obsługi. 

 

Wydruk potwierdzeń 

 Zapewnia wydruk po transakcji dla klienta, będący 

potwierdzeniem jej wykonania. W przypadku problemów może 

się nim wesprzeć przy kontakcie z obsługą. 

 

Funkcje dodatkowe 
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 Modele urządzeń 

 

Funkcja BASIC COMFORT PREMIUM 

Badanie autentyczności 

banknotów 
   

Rozmienianie 

banknotów 
   

Wydawanie jednego 

nominału monet 
   

Box na banknoty o 

pojemności 600 szt. 
   

Rozszerzona pojemność 

monet do wydawania 
   

Wydawanie do trzech 

nominałów monet 
   

Wydawanie banknotów    

Komunikacja z 

użytkownikiem 
   

Telemetria    

Wydruk potwierdzeń    

Rozmienianie bilonu    

Kaseta na bilon o 

pojemności 500 szt. 
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Możliwość personifikacji wyglądu zewnętrznego rozmieniarki do kolorystyki i stylu klienta. 

Nowoczesna i wodoodporna naklejka na stronie frontowej urządzenia, pozwala na jej 

dostosowanie zgodne z  : 

 Projektami Globe Solutions 

 Projektami Klienta 

 Indywidualnymi projektami przygotowanymi dla Klienta przez Globe Solutions 

 

Personifikacja wyglądu 



 

 

  

  

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  


