
CI-30B
Solução de depósito de cédulas  
para Varejistas

Um dispositivo de automação de depósito de notas com opções flexíveis de armazenamento e 
recursos avançados de autenticação e classificação. O CI-30B permite que grandes quantidades 
de notas sejam depositadas pelos varejistas, em um dispositivo seguro e dentro do ambiente 
de back-office. Os depósitos são processados de forma rápida e eficiente, eliminando os 
procedimentos de manuseio de numerário e reduzindo os custos de processamento.



Soluções relacionadas...

Disponível com 2× malotes ou 3× cassetes de alta capacidade, o CI-30B pode ser implantado para atender 
às diversas necessidades do cliente, tais como armazenamento misto de notas ou classificação por nota 
(apto, impróprio, denominação).

CI-100

Processamento e 
armazenamento de dinheiro 
rápido e seguro no back offi ce.

CI-SERVER

Software para gerenciamento centralizado 
de numerário em qualquer estabelecimento, 
desde o front offi ce ao back offi ce.
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Capacidade de entrada de cédulas 300 cédulas
Capacidade de saída de cédulas 100 cédulas
Modo de alimentação Lado longo da cédula primeiro 
Velocidade de transferência 600 cédulas por minuto
Armazenamento de Cédulas 
 

 

* A capacidade depende  
da condição das notas

Cassetes

2.500* cédulas (por cassete)

3 cassetes por equipamento 
Total de 7.500 cédulas

3 cassetes como padrão
*  Aplicam-se a 0,11mm,  
ou menos, por nota

Malotes

3.500* cédulas (por Malote)

2 Malotes por equipamento 
Total de 7.000 cédulas

2 Malotes como padrão
* Aplicam-se a 0,11mm,  
ou menos, por nota

Cofre UL-291 24 Horas (Fechadura: LAGARD)

CEN III (Fechadura: LAGARD)

Acesso Entrega frontal
Display Painel colorido sensível ao toque

7 polegadas
Dimensões (L × P × A) UL-291 24 Horas: 550mm × 831mm × 1.225mm  

 21,7" × 32,7" × 48,2"

CEN III: 550mm × 859mm × 1.300mm  
 21,7" × 33,8" × 51,2"

Peso UL-291 24 Horas: – Cassetes: 450kg / 992 lbs. 
  – Malotes: 476kg / 1.050 lbs.

CEN III:  – Cassetes: 645kg / 1.421 lbs. 
  – Malotes: 682kg / 1.504 lbs.

Fonte de Alimentação AC 100V – AC 240V
Frequência Nominal 50/60 Hz
Certificações UL, CE, CB, IEC 60950

* As especificações estão sujeitas a alterações em aviso prévio. Por favor, leia o manual de instruções com atenção para 
garantir o uso correto do equipamento. Todos os valores, capacidades e velocidades citados neste documento foram 
testado por GLORY LTD. Eles podem variar dependendo das condições de uso e não são garantidos.

CI-10

Solução compacta para reciclagem de numerário, 
que permite o manuseio automatizado de notas e 
moedas nos pontos de venda.

CI-30B é uma solução inteligente de depósito de cédulas com alta capacidade de armazenamento 
(3× Cassetes/2× Malotes) e opções de cofre com certificação de segurança UL-291 ou CEN III. 
Com avançado recursos de autenticação e classificação, ele foi projetado pra atender um alto 
volume de depósito de notas e numerosos processos de manuseio de numerário no back-office.




