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SÉRIE DE PRODUTOS ATV 

ATV CP 
ATV CP foi criado para os mercados que precisam de uma solução eficaz e econômica para o transporte 
entre o veículo e o destino (tempo calçada). 
Com operação simples e confiança comprovada, ATV CP oferece proteção adicional contra o roubo de 
dinheiro em trânsito durante o transporte entre duas zonas de segurança. 
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SÉRIE DE PRODUTOS ATV 

ATV CP 
O recipiente ATV CP conta com numerosos recursos e uma grande variedade de equipamentos. Oferece 
uma flexibilidade excepcional na gestão de diversos aplicativos e processos. 
 
ESPECIFICAÇÕES 
 

 Capacidade (cédulas) Medidas (em mm) Peso (vazio) Autonomia da bateria 

ATV CP Até 3.000. C 467 x L 252 x A 220 7 kg. 4 - 6 dias 

 

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA 

 Sistema Inteligente de Neutralização das Cédulas (IBNS) 
 À prova de arrombamento – não é possível entrar sem autorização 
 Cronômetro de pavimento – evita assaltos 
 Controle de acesso seguro 
 Sistema de autenticação dupla (guarda e cliente) 
 Armazenagem segura dentro do veículo (opcional) 
 Caixa preta para registro e narração de eventos 
 Alarme audível 

 
PROJETADO PARA FACILIDADE DE USO 

 Gaveta de dinheiro de carregamento frontal. Pode ser reabastecido estando num porta-bagagem seguro (veículo) 
 Uma pessoa pode carregar várias caixas  
 LED, sinal acústico 
  
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DAS MANCHAS DE TINTA 

 Alto nível de manchas: 100% das cédulas e 20% da superfície de cada nota 
 Derrame rápido da tinta 
 A tinta usada não é nociva 
 Mancha de tinta verdadeiramente indelével. Atende às especificações internacionais 
 A tinta nas notas manchadas pode ser rastreada 
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