
G-200
Solução de Autoatendimento

O G-200 da GLORY permite que seus clientes façam mais por si mesmos, permitindo-
lhe otimizar seus recursos de caixa e proporcionar uma nova experiência na agência. 
Composto por um reciclador de cédulas, reciclador de moedas, módulo de 
processamento de cheques e outras funções opcionais, o G-200 é capaz de processar 
uma ampla gama de transações que atualmente os ATMs não podem entregar.



Possibilita que seus clientes realizem transações de forma independente ou assistida, seja presencial ou por video. Assim, 
o cliente tem sempre a garantia que a assistência dedicada estará sempre disponível, fazendo com que as transações mais 
complexas sejam automatizadas. Integrado com os  sistemas de TI da agência, o G-200 é capaz de oferecer suporte às 
transações que até este momento ainda são realizadas na linha de caixa.

Soluções relacionadas...

Acesso Serviço frontal para manutenção
Configurações de 
Instalação

Lobby freestanding
Integrado no balcão
Na parede (indoor)

Unidade de 
processamento

Reciclador de cédulas1: 
8 RSM (Roll Storage Modules): até 600 cédulas por RSM
Capacidade de cassete de coleta: 2000 cédulas
Capacidade do ISM (Intelligent storage module): 500 cédulas
Capacidade do funil de entrada: 300 cédulas com alimentação contínua
Capacidade do funil de saída: 150 cédulas
Classificação embutida
Velocidade de depósito: 7 cédulas por segundo
Velocidade de dispensa: 6 cédulas por segundo
Denominações suportadas: 128

Reciclador de moedas2:
8 módulos de reciclagem
Capacidade do compartimento de overflow de moedas: 1.300 moedas
Detecção de falsificações
Capacidade de entrada: 50 moedas
Capacidade de saída: 50 moedas
Velocidade de depósito: 5 moedas por segundo
Velocidade de dispensa: 4 moedas por segundo

Software Sistema Operacional – Windows ®  10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Prestador de serviços: Em conformidade com CEN XFS version 3.30

Interface Humano-
Máquina (HMI)

Display: Touchscreen de Onda Acústica LCD 19" com filtro de tela de privacidade
Sensor de proximidade para acessibilidade 
Leitor de código de barras
Leitor de cartões
PIN pad (EPP) 
Leitor de impressão digital (opcional)
Leitor NFC
Impressora A4 (opcional)
Scanner A4 (opcional)
Scanner de cheques  (opcional)
Impressora de recibos (tipo térmica, 80 mm de largura)
Câmera com microfone (opcional)
Autofalante 
Conector de áudio (3,5 mm)

Fonte de 
Alimentação

100-240V AC, 50-60 Hz

Condições 
Ambientais 

Operando: 5˚C – 35˚C, 20% – 80% RH
Armazenado: -5˚C – 45˚C, 10% – 80% RH

Opções de cofre 
para cédulas

Certificações de Segurança UL-291 24-horas ou CEN III

Peso UL-291: 710kg CEN III: 940kg
Dimensões  
(L × P × A)

UL-291: 850mm × 1230mm × 1400mm
CEN III: 850mm × 1220mm × 1400mm

1 A capacidade de cédulas é baseada em novas notas, as cédulas já circuladas reduzirão a capacidade. 2A capacidade da 
moeda depende do tamanho da moeda. Favor contatar sua Glory local para obter informações específicas sobre moedas. 
3Com base em uma denominação mista de moedas. 

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor ler atentamente o manual de instruções para 
garantir o uso correto do equipamento. Todos os números, capacidades e velocidades citados neste folheto são 
testados pela GLORY LTD. Eles podem variar de acordo com as condições de uso e não são garantidos.
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英語

イタリア

メキシコ

ウクライナ

LASER LIGHT- DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

OUTPUT RADIATION 1 mW MAX.
EMITTED WAVE LENGTH 630～680 nm 15 ms PULSE

IEC60825-1:2007 or IEC60825-1:2014

Emissione Laser visibile - Non f issare il raggio
Laser di classe 2

Radiazioni emesse 1 mW MAX.
Lunghezza d’onda emessa -  630～680 nm ; impulsi 15ms

IEC60825-1:2007 o IEC60825-1:2014

Eemite Luz laser - No mirar el haz directamente
Producto laser clase 2

Radiación de salida máxima - 1 mW
Longitud de onda de emisión 630～680 nm pulso de 15ms
Cumple estándares IEC60825-1:2007 o IEC60825-1:2014

ЛАЗЕРНЕ СВІТЛО - НЕ ДИВІТЬСЯ В ПРОМІНЬ
ЛАЗЕРНИЙ ПРОДУКТ 2 КЛАСУ

ВИХІДНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ 1 мВт МАКС.
ДОВЖИНА ХВИЛІ ВИПРОМІНЮВАННЯ 630～680 нм ПУЛЬСАЦІЯ 15мс

IEC60825-1:2007 або IEC60825-1:2014

LASER LIGHT- DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

OUTPUT RADIATION 1 mW MAX.
EMITTED WAVE LENGTH 630～680 nm 15 ms PULSE

IEC60825-1:2007 or IEC60825-1:2014

Emissione Laser visibile - Non f issare il raggio
Laser di classe 2

Radiazioni emesse 1 mW MAX.
Lunghezza d’onda emessa -  630～680 nm ; impulsi 15ms

IEC60825-1:2007 o IEC60825-1:2014

Eemite Luz laser - No mirar el haz directamente
Producto laser clase 2

Radiación de salida máxima - 1 mW
Longitud de onda de emisión 630～680 nm pulso de 15ms
Cumple estándares IEC60825-1:2007 o IEC60825-1:2014

ЛАЗЕРНЕ СВІТЛО - НЕ ДИВІТЬСЯ В ПРОМІНЬ
ЛАЗЕРНИЙ ПРОДУКТ 2 КЛАСУ

ВИХІДНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ 1 мВт МАКС.
ДОВЖИНА ХВИЛІ ВИПРОМІНЮВАННЯ 630～680 нм ПУЛЬСАЦІЯ 15мс

IEC60825-1:2007 або IEC60825-1:2014

RCW-100

Solução compacta para 
reciclagem de moedas, que 
permite o manuseio automatizado 
de numerário nos caixas.

Serviços Especializados

Análises de transação, conectividade, 
serviços consultivos, treinamento do 
usuário para gerenciamento completo 
de projetos.

RBG-200 Series

A série RBG-200 oferece um design fl exível e 
exclusivo, que pode ser confi gurado para 
atender a uma ampla gama de exigências de 
processamento das cédulas.


