
CI-5
Sistema de recirculação 
de numerário compacto

A solução de recirculação de numerário compacta CI-5 elimina a necessidade dos 
colaboradores manusearem o numerário no momento da venda. Quando integrado no seu 
sistema de facturação, o CI-5 automatiza com segurança a manipulação de numerário em 
pontos de pagamento, diminuindo o risco de erros, perdas, ao mesmo tempo que melhora 
a produtividade da equipa a velocidade de atendimento ao cliente.

Euro



Soluções relacionadas...

Como parte de nossa solução CASHINFINITY™, o sistema de recirculação de numerário compacto CI-5 é pensado 
para uma fácil integração em balcões de pagamento e self-checkout.

CI-100

Processamento e 
armazenamento de numerário 
rápido e seguro no back-offi ce.

CI-SERVER

Software para gestão centralizada de 
numerário a partir de qualquer ponto, 
desde o front offi ce ao back-offi ce.

CI-5B (recirculador de notas) CI-5C (recirculador de moedas)
Dimensões 
(L × P × A)

200 × 590 × 300mm 320 × 590 × 300mm

Peso 30 kg 35 kg
Funcionalidades Sinal LED "Siga-me" 

Porta de saída
Sinal LED "Siga-me" 
Rejeicção de objetos estranhos

Número de módulos 
recirculadores

3 módulos recirculadores 
Combinação livre de configuração

8 módulos recirculadores 
Combinação livre de configuração

Capacidade 50 notas / módulo recirculador 2 / 0,5 EURO 90 moedas 
1 EURO 100 moedas 
0,2 EURO 120 moedas 
0,1 / 0,05 EURO 180 moedas 
0,02 EURO 230 moedas 
0,01 EURO 310 moedas

Capacidade adicional 
de armazenamento de 
moeda

– Opcional - 50 moedas (0,1 EURO)

Capacidade de coleta 150 notas (em base a uma 
espessura das notas de 0,3 mm)

–

Capacidade total de 
notas/moedas

300 notas Depende da configuração do 
módulo recirculador

CI-10

Solução compacta de reciclagem de 
notas que permite a gestão automatizada 
do numerário no ponto de pagamento.

CI-5B (recirculador de notas) CI-5C (recirculador de moedas)
Depósito Capacidade de entrada: 
 

 Velocidade de entrada:

5 notas (com a tampa fechada) 
30 notas (com a tampa aberta)

3 notas / segundo

50 moedas (0,1 EURO) 

4 moedas / segundo
Dispensa Capacidade de saída: 
 Velocidade de saída:

10 notas 
3 notas / segundo

50 moedas (0,1 EURO) 
3 moedas / segundo

Unidade de reconhecimento Detecção de notas falsas Detecção de falsificações
Moeda EURO EURO
Fonte de alimentação 100V - 240V CA (unidade de alimentação só no CI-5C)
Frequência nominal 50/ 60 Hz
Consumo de energia 4-200 W
Certificação CE, UL CE, UL

*  O CI-5 foi premiado com o “Red Dot Award: Product Design 2019”. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. Leia o manual de instruções com atenção para usar o equipamento corretamente. Todos os números, as capacidades 
e as velocidades mencionadas neste documento refletem os testes realizados pela GLORY LTD. Eles podem variar de acordo 
com as condições de uso e não são garantidos.
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Glory Global Solutions faz parte da GLORY LTD. O presente documento pretende servir como guia de consulta geral. Devido a um contínuo desenvolvimento ao nível dos seus produtos e serviços, a Companhia recomenda aos seus clientes a consulta quanto às últimas novidades 
e melhorias introduzidas nos seus equipamentos, as quais podem não estar refletidas na presente edição. Apesar de todas as precauções terem sido tomadas na preparação deste documento, a Companhia e a editora não aceitam qualquer responsabilidade por erros ou omissões, 
declinando qualquer responsabilidade por danos resultantes do uso desta informação. Este documento não é parte integrante de nenhum contrato ou licença que tenha sido expressamente acordada. Todas as capacidades e performance estão sujeitas ao tamanho e à qualidade 
das notas/moedas, assim como ao processo utilizado. GLORY, CASHINFINITY e as suas representações gráficas associadas são marcas comerciais ou marcas registradas da GLORY LTD. Grupo de empresas na UE, nos EUA e em outros países. O logótipo Red Dot é uma 
marca comercial da Red Dot GmbH & Co. KG. © Glory Global Solutions (International) Limited 2021.
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