CI-5

S I S T E M A D E R E C I R C U L A Ç Ã O D E N U M E R Á R I O C O M PA C T O

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.
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Soluções
CI-10
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.

Dimensiones
(L × A × P)
Peso
Funcionalidades
Número de módulos
recirculadores
Capacidade

Capacidade adicional
de armazenamento de
moeda
Capacidade de coleta
Capacidade total de
notas/moedas

Depósito

CI-5B (recirculador de notas)
200 × 590 × 300mm

CI-5C (recirculador de moedas)
320 × 590 × 300mm

30 kg
35 kg
Sinal LED "Siga-me"
Sinal LED "Siga-me"
Porta de saída
Rejeicção de objetos estranhos
3 módulos recirculadores
8 módulos recirculadores
Combinação livre de configuração Combinação livre de configuração
50 notas / módulo recirculador2 / 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
–
Opcional - 50 moedas (0,1 EURO)

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

Capacidade de entrada:

Velocidade de entrada:
Despensa
Capacidade de saída:
Velocidade de saída:
Unidade de reconhecimento
Moeda
Fonte de alimentação
Frequência nominal
Consumo de energia
Certificação

–
Depende da configuração do
módulo recirculador

CI-5B (recirculador de notas) CI-5C (recirculador de moedas)
5 notas (com a tampa fechada) 50 moedas (0,1 EURO)
30 notas (com a tampa aberta)
3 notas / segundo
4 moedas / segundo
10 notas
50 moedas (0,1 EURO)
3 notas / segundo
3 moedas / segundo
Detecção de notas falsasDetecção de falsificações
EURO
EURO
100V - 240V CA (unidade de alimentação só no CI-5C)
50/ 60 Hz
4-200 W
CE, UL
CE, UL

A capacidade de moedas é calculada com base na moeda de 10 céntimos de EURO. 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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