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DEPÓSITO SEGURO DE DINHEIRO 
PROTEÇÃO EFICAZ, DEGRADAÇÃO INTELIGENTE COM TINTA 

PRODUTO.
Solução flexível de segurança para operadores de 
transporte de dinheiro e comerciantes. A iBox RDS 
permite aos Operadores fazerem várias recolhas em 
diferentes locais.

A iBox RDS pode funcionar como "cofre" de 
proteção dos valores em depósito.

VALOR. 
A degradação através de tinta desencoraja o roubo

Evita perdas ou quebras internas.

O acesso fica vedado após o depósito dos valores. 

A black box regista os últimos 2.000 eventos.

Design compacto e leve.

Economia de tempo nas recolhas e otimização das 
rotas das ETV

PROCESSOS. 
Várias recolhas
Os guardas de transporte de valores usam a iBox 
RDS para recolherem vários depósitos em locais 
próximos uns dos outros. Como os valores no 
interior ficam seguros, não é necessário  retornar ao 
veículo para transferência do dinheiro após cada 
coleta.

Sistema de depósitos residente
Para os comerciantes, é instalada uma base/recetor 
no pavimento para alojar a iBox RDS em segurança. 
A Equipa somente poderá depositar os valores.

A remoção da iBox RDS apenas poderá ser realizada 
por Operadores autorizados.

MALA DE DEPÓSITO RESIDENTE

Garanta recolhas em 
vários locais sem 
comprometer a 

segurança

VÁRIAS RECOLHAS

Mala de depósito 
inteligente.

O Comerciante deposita 
os valores.

A ETV  substitui a iBox  
completa por outra vazia.



PORTO DE 
MEMÓRIA 
CONTACTO

PORTO DE
MEMÓRIA
CONTACTO

PEGA ERGONÓMICA SENSOR 
INFRAVERMELHO
PARA BASE/ RACK

EXTERIOR DE 
POLIPROPILENO 
(PROTEÇÃO IP66)

TAMBOR DE 
DEPÓSITO

ROTAÇÃO DO 
TAMBOR DE 
DEPÓSITO

ZONA DE 
ROTULAGEM 
PARA 
PERSONALIZAÇÃO 
DO CLIENTE

CARATERISTICAS

As principais características do iBox RDS são 

simplicidade, confiabilidade e versatilidade

RECURSOS DE 
FUNCIONALIDADE:
Tambor do contentor com 
detecção de violação

Controlo de acesso seguro

Indicadores visuais

Emissor acústico

Pega ergonómica

Adequado para transporte aéreo

Temperatura de operação de -20 ° 
C a +60 ° C

CARACTERÍSTICAS DE 
SEGURANÇA
Degradação do conteúdo com 
recurso a tinta especial

Revestimento anticorte/perfuração

Detecção de líquidos

Sensores de movimento

Temporizadores de transporte

Gravação de eventos em "black box"
com registo de data e hora

OPÇÕES
Rastreamento: Monitoramento completo da iBox por satélite, GSM e RF. 

Marcadores de rastreamento e DNA: fornecidos mediante solicitação. 

Controlo remoto: por RF e GSM.

SISTEMA INTELIGENTE 
DE DUPLA UTILIZAÇÃO

BLOQUEIO DE 

(RACK)

ALARME
ACÚSTICO 

DISPLAY LCD
MULTI  IDIOMAS 

ESPECIFICAÇÕES iBox RDS

617

317

162

9.1

L (mm)

W (mm)

H (mm)

Peso (kg) 

Capacidade (notas) 4000



BENEFÍCIOS DA iBox RDS

r2m  
PROTEÇÃO DE DEPÓSITO DE 
VENDIG DA MEI

Protege dinheiro nos pontos de
venda automatizados

Elimina quebras de caixa

Torna desnecessários os cofres
tradicionais

Certificação MEI

a2m  
PROTEÇÃO DE DINHEIRO 
PARA ATMs 

Reduz o tempo de paragem

Grande efeito dissuasor para 
criminosos

Funciona com qualquer modelo
de reabastecimento e ATM
recente

Memória black box para auditoria

iBox 
PROTEÇÃO DE DINHEIRO EM 
GRANDES VOLUMES

Transporte seguro de dinheiro

Reduz o risco para 
funcionários e clientes

Grande efeito dissuasor para 
criminosos

CARACTERíSTICA VANTAGEM BENEFÍCIO

PROTEÇÃO

SEGURANÇA

SIMPLICIDADE

CONFIABILIDADE

CONTROLO  E 
GESTÃO

A tecnologia Spinnaker protege o dinheiro e reduz o
risco de conflito.
Sem pirotecnia ou explosivos.

A tinta de segurança neutraliza/anula o valor do
dinheiro. O controle de acesso impede a abertura ilegal

Reduz erros do Utilizador/Operador.
Transferências rápidas dos valores.

Mais de 60.000 sistemas Spinnaker usados em mais de
de 43 países.

A gravação em memória black box permite analisar mais
de 2.000 eventos.
Processo de operação programável.

Reduz o risco para os Operadores e Clientes
Degradação passiva e segura das notas

Reduz os ataques ao transporte de dinheiro.
Reduz o risco de fraude interna.

Otimiza a utilização e dilata a longevidade do sistema
Reduz o tempo de operação em cada Cliente.

Fiabilidade demonstrada com baixa manutenção e
custos controlados.

Analitica do processo e avaliação do serviço e qualidade.
Obriga à observação rigorosa dos procedimentos de
segurança.

EFICIÊNCIAS DE CUSTO Redução de pessoal necessário para o transporte de valores 
Longa vida útil e plano de manutenção controlado

Redução de custos operacionais.
ROI efetivo com baixo custo de investimento.

Spinnaker House 
Saltash Parkway, Saltash 
cornwall  Pl12 6lf  UK  

spinnaker.co.uk  

info@spinnaker.co.uk 

tel: +44 (0) 1752 850 300  
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