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SÉRIE DE PRODUTOS PARA ATM 

ICSD L3 
ICSD (In-Cassete Staining Device) L3 protege as cédulas no interior da gaveta do Caixa eletrônico (ATM) 
contra ataques físicos: assaltos, arrombamentos, roubos etc. 
Todas as funções possíveis da gaveta (modalidades, sequências de ativação etc.) são programadas dentro 
da mesma e ativadas pelo Módulo de Controle de Segurança (SCM), o que permite aos clientes usarem o 
mesmo receptáculo em qualquer local e a qualquer momento. 
 
 

 
 
 

 
 

 Multimoedas 

 Operação simples e segura 

 Alto nível de manchas 

 Solução modular, pode ser ampliada 
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SÉRIE DE PRODUTOS PARA ATM 

ICSD L3 
O desempenho de alta qualidade das manchas fornecidas pela L3 é confirmado pelo certificado da A2P na 
França e passou pelos mais rígidos testes internacionais. 
O Módulo de Controle de Segurança (SCM) define os atributos da gaveta, facilitando a troca e a 
manutenção das mesmas. Solução é modular, pode ser ampliada conforme necessário. 
 
ESPECIFICAÇÕES 

 Compatibilidade  Moedas aceitas  Dimensões Espaço para instalação 

ICSD L3  
NCR,  
Wincor Nixdorf 
Diebold Opteva 

todas as cédulas (polímero 
e fibra de algodão) 

montado sobre a 
tampa da gaveta nenhum 

 

 Protocolos de comunicação  Rádio Dimensões (em mm) Alimentação 

Módulo de Controle 
de Segurança (SCM) I2C, RS232, I/O 868 MHz 

bidirecional C 23,5 x L 263 x A 107 12V ou 220V 

 
MÓDULO DE TINTA (COMPONENTE LOCALIZADO DENTRO DA TAMPA DA GAVETA DO CAIXA ELETRÔNICO): 
• Produção de manchas veloz e eficaz 
• Vários sensores / detectam diversos ataques físicos 
• Não há modificação irreversível da gaveta  
• Indicadores de status de fácil interpretação (LED, campainha)  
• Não são usados explosivos 

 

MÓDULO DE CONTROLE DE SEGURANÇA (SCM) OCP (COMPONENTE LOCALIZADO NO ATM): 
• Comunicação sem fio criptografada 
• Não precisa de modificação no Caixa eletrônico (não invalida a garantia) 
• 1x SCM por ATM  
• Detecção automática de abertura da porta do Caixa eletrônico para trocar a modalidade de segurança  

por carga/manutenção 
• Configurações de modalidade totalmente automáticas ou facilidade de mudança de  

modalidade a pedido do cliente  
• Indicadores visíveis de status 
• Barramento de E/S para adicionar periféricos (detecção de gasolina, disjuntor do distribuidor etc.) 
• Bateria de reserva 
• E/S flexíveis 

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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