
Série UW-F
Classificadoras de notas  
de alto desempenho 

Essas avançadas classificadoras de notas consistentemente oferecem o 
mais elevado nivel de autenticação e classificação de qualidade, mantendo 
os custos operacionais baixos. Elas oferecem máxima flexibilidade com 
verdadeira modularidade em uma escolha de 4 configurações designadas 
para processamento de alto volume de notas, hoje e no futuro.



Soluções relacionadas...

Providenciando níveis excepcionais de precisão e segurança, a série UW-F oferece um fácil, eficiente e contínuo 
processamento de um grande volume de notas, tudo em um dispositivo compacto.

Especificações do produto da série UW-F
Velocidade de contagem 1000 notas por minuto
Capacidade do alimentador 2000 notas
Capacidade do compartimento 
de rejeição

1 × 300 notas

Fonte de energia 100-240V ±10%, 50/60Hz
Consumo de energia 200 - 392W
Conexão externa LAN, RS-232C, USB
Número de moedas Até 32 moedas, 256 denominações
Display 10" touchscreen colorido 
Espaço adicional no detector Sim
Atualizações de saída Sim
Opções Atualizações remotas (com UBIQULAR™ Bridge)

Reconhecimento de número de série (dependendo da moeda)
Header cards (não disponível para todos os territórios) 
TITO 
Sensor de Detecção OVI (Tinta Opticamente Variável) 

UW-F4
Dimensões (L × C × A) 600mm × 455mm × 620mm
Capacidade do empilhador 4 × 500 notas
Peso 65kg

UW-F8
Dimensões (L × C × A) 890mm × 455mm × 620mm 
Capacidade do empilhador 4 × 500, 4 × 200 notas
Peso 93kg  

UW-F12
Dimensões (L × C × A) 1180mm × 455mm × 620mm 
Capacidade do empilhador 4 × 500, 8 × 200 notas
Peso 121kg

UW-F16
Dimensões (L × C × A) 1470mm × 455mm × 620mm 
Capacidade do empilhador 4 × 500, 12 × 200 notas
Peso 149kg

Não está à venda na América do Norte. 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.

USF-200

Uma solução ideal que oferece duas 
formas de autenticação de qualidade das 
cédulas, com alta performance e uma 
velocidade de processamento excepcional.
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GFS-220 SÉRIE

Aprimorando a efi ciência 
operacional com maior 
velocidade, análise de 
qualidade e autenticação.

UBIQULAR™ BRIDGE

Solução de gerenciamento 
remoto do dispositivo e 
monitoramento contínuo do 
desempenho.


