
RBG-100 Series
Reciclador de notas

O RBG-100 ajuda a otimizar o processamento de numerário nas agências por 
meio de transações mais rápidas e precisas, causando um impacto positivo 
sobre o atendimento ao cliente, ajudando a reduzir os custos associados ao 
manuseio de numerário e melhorando a experiência do cliente. 



Reconhecimento do número de série* para capacidade total de rastreamento 
e localização

Esse recurso opcional proporciona dados para possibilitar o rastreamento e a localização de todas 
as cédulas depositadas no RBG-100. Ao ler o número de série exclusivo em cada cédula, essa 
informação pode ser disponibilizada para sistemas de dados externos, para comparação com 
registros de cédulas com suspeita de falsificação; alguns bancos centrais exigem que o movimento 
de todas as cédulas em circulação seja totalmente registrado. O RBG-100 pode transmitir as 
informações dos números de série ao aplicativo do próprio caixa, para, então, corresponder à 
conta do cliente da qual veio a falsificação.

*O reconhecimento do número de série não está disponível para todas as moedas

A solução de reciclagem de numerário para caixas Série RBG-100 faz parte da série de 
melhores soluções de automação e gerenciamento de numerário da Glory. O RBG-100 
proporciona benefícios de negócios reais em vários níveis na agência, apresentando uma 
solução abrangente e integrada para tratar de forma eficiente e eficaz dos requisitos do 
cliente, do caixa, do gerente da agência e da equipe executiva do banco, na prestação diária de 
serviços bancários.

Com base na experiência de mais de 100.000 instalações de TCRs em todo o mundo e em interações 
profundas com clientes, o reciclador de numerário para caixas RBG-100 foi projetado para incluir uma 
variedade de inovações no setor. O RBG-100 ajuda a otimizar o processamento de numerário nas 
agências com transações mais rápidas e precisas, causando um impacto positivo sobre o atendimento 
ao cliente, ajudando a reduzir os custos associados e melhorando enormemente a experiência do cliente. 

Série RBG-100: tratando das necessidades de alto volume de reciclagem de numerário

O design exclusivo e flexível do RBG-100, juntamente com uma interface intuitiva e 
amigável, permite que os funcionários se familiarizem com o sistema de forma rápida e 
fácil. Os principais recursos do RBG-100 incluem:

• Grande capacidade de cédulas – Capacidade para 11.300 cédulas, que inclui capacidade 
para 8.900 cédulas recicláveis

• Alta velocidade de processamento – Com sua funcionalidade de alimentação contínua, o 
RBG-100 oferece alta velocidade de processamento para grandes depósitos ininterruptos

• Compatibilidade com várias moedas – O RBG-100 pode aceitar 128 denominações 
diferentes simultaneamente, possibilitando que ele se adapte continuamente às mudanças de 
requisitos de processamento

• Pronto para atualizações remotas – O RBG-200 é compatível com atualizações remotas, 
para atender a futuros requisitos de novos modelos de cédulas, qualidade das cédulas e 
recursos de segurança

• Reconhecimento de números de série – Funcionalidade opcional de total rastreamento e 
localização das cédulas depositadas

• Visor Touch screen – Proporciona assistência inteligente ao usuário e acesso direto às 
principais funções do caixa, tudo isso para melhorar a eficiência e a disponibilidade

• Detecção de qualidade – Com autenticação, identificação e análise de qualidade avançadas, a 
tecnologia superior de detecção de cédulas do RBG-100 proporciona um controle flexível

• Gaveta de coleta – Com a gaveta de coleta de alta capacidade, a performance do 
RBG-100 pode ser aumentada, além de permitir uma variedade de capacidades adicionais 
de processamento



Um design compacto e configuração flexível para se adequar a todos os ambientes de agências

O RBG-100 está disponível tanto em uma configuração convencional operada pelo caixa quanto em uma 
configuração voltada para o cliente. O reciclador de numerário para caixas pode ser virado para ficar de 
frente para o cliente e, então, este deposita ou retira suas notas da máquina. Além disso, o acesso ao 
cofre está convenientemente localizado na parte traseira. Nessa configuração, o RBG-100 também tem 
uma janela de segurança, que assegura que o cliente não possa colocar a mão próxima ao dispositivo 
durante seu período de operação.

RBG-100: configuração operada pelo cliente
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O RBG-100 armazena mais de 11.000 cédulas em cinco gavetas para reciclagem e 
uma gaveta de coleta. A gaveta de coleta (apenas depósitos) possibilita que outras 
denominações (mais 123) sejam armazenadas simultaneamente.

Configuração operada pelo caixa Configuração operada pelo cliente

O RBG-100 também está disponível como 
opção de serviço pela parte traseira

Não é necessário que o caixa 
manuseie numerário

O reciclador de cédulas para caixas pode 
ser instalado voltado para o cliente e 
pode ser operado pelo cliente

Aumenta a produtividade dos caixas

Além disso, a área de serviço é facilmente 
acessada pela parte traseira da máquina

O caixa tem mais oportunidade de 
interação e envolvimento com os clientes



Soluções relacionadas...

Dimensões (L × P × A) RBG-100G1: 420 mm × 1012 mm × 852* mm 

RBG-100G1: Cofre 24 horas de acordo com a norma UL-291

RBG-100G1L: Não certificado

*907 mm inc. monitor opcional

RBG-100G1R: 420 mm × 1112* mm × 852 mm

Cofre 24 horas de acordo com a norma UL-291 
*adicione 50 mm para permitir o acesso pela porta traseira

Peso RBG-100G1: 360 kg máximo 
RBG-100G1R: 370 kg máximo 
RBG-100G1L: 260 kg máximo

Capacidade Depósito 

 Dispensa

 Três gavetas

 Uma gaveta dividida  

 Uma gaveta de coleta

 Total

 Escrow (opcional)

300 cédulas

150 cédulas

2.400 cédulas (recicláveis)* 

1.000 cédulas (recicláveis)* 
700 cédulas (recicláveis)*

2.400 cédulas (apenas depósitos)*

11.300 cédulas* 

300 cédulas
*com a nova espessura de cédulas de 0,11 mm

Aceitação de cédulas simultâneas Reciclagem: Cinco denominações 
Apenas depósitos: 128 denominações

Velocidade Depósito: 10 cédulas por segundo 
Dispensa: 10 cédulas por segundo

Fonte de alimentação Tensão: 100 – 240 Vca, 50/60 Hz CA 
Consumo de energia: operação 700 VA, pausa 200 VA

* O monitor mostrado nesta folha de dados é opcional. 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.

O RBG-100 é um catalisador para redesign das agências, possibilitando layouts completamente inovadores e 
segurança em ambientes abertos, facilitando modelos novos e mais profundos de envolvimento do cliente e gerando 
maiores oportunidades de vendas e receitas.

Esta marca indica que o produto
cumpre com os requisitos
ambientais da Glory.

CASHINSIGHT™ ASSURE

O CashInsight Assure facilita o 
funcionamento dos dispositivos de manuseio 
de numerário, proporcionando ganhos de 
produtividadde imediatos ao caixa.

RCW-100

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

A nossa rede profi ssional de engenheiros e parceiros 
de serviços credenciados garante que seja alcançada 
a máxima disponibilidade e efi ciência para a 
tecnologia de gerenciamento de caixa. 


