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SÉRIE DE PRODUTOS RS 

RS 12 
Roller Safe oferece uma solução em proteção de dinheiro de altíssima segurança e modular de um extremo 
ao outro para mercados em expansão. 
A flexibilidade de Roller Safe oferece opções ilimitadas de configuração. O RS 12 pode ser adaptado para 
qualquer processo de transporte de dinheiro. 
 

 
 
 

 

 Alta capacidade – 12. 000 cédulas 

 Seguro, confiável, robusto 

 Sistema de mancha não explosivo com 2 litros de tinta indelével 

 Revestimento robusto, montado para ambientes hostis 

 Tecnologias de confiança: RFID, criptografia DES tripla, rádio 
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SÉRIE DE PRODUTOS RS 

RS 12 
O RS 12 foi projetado para o transporte seguro de grande volume de dinheiro. 
O RS 12 faz parte de uma série de produtos RS exclusivos e flexíveis que compartilha acessórios 
interoperáveis entre diversos sistemas e processos, que permitem aos clientes executar serviço de 
transporte de dinheiro, coleta, e reabastecimento de Caixa eletrônico com equipamentos de uma única 
série de produtos. 
 
ESPECIFICAÇÕES 

 Capacidade 
(cédulas) 

Medidas (em mm) 
externo / interno 

Peso (vazio) Autonomia da bateria 

RS 12 Até 12.000 C 399 x L 402 x A 640 
C 328 x L 160 x A 391 

18 kg 3.000 horas de 
operação 

 
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA 
 Sistema Inteligente de Neutralização das Cédulas (IBNS)  
 À prova de arrombamento – não é possível entrar sem autorização 
 Protocolo de comunicação totalmente criptografado 
 Cronômetros definidos pelo usuário para calçada, abertura, transporte em veículo etc. 
 Dispositivo totalmente programável com modalidades definidas pelo usuário – controle total do gerenciamento do percurso 
 Níveis adicionais de segurança para proteção no transporte entre o veículo e o destino: link eletrônico, ativação remota 
 Acesso com restrição de tempo (atrasos na abertura, intervalos de tempo para abertura) 
 Registro e narração de eventos (caixa preta, relógio de tempo real) 
 Alarme audível e impeditivo visual (fumaça), lacre para tornar evidente o arrombamento pode ser retro-adaptada 
 

PROJETADO PARA FACILIDADE DE USO 
 Controle de acesso sem fio, simples e seguro de se usar 
 Autoalimentação 
 Carregamento superior ou frontal 
 Revestimento robusto e software inteligente, montado para ambientes hostis 
 IP 65 (à prova d'água) 
 Armazenagem segura dentro do veículo usando RS RACK 

 
 
 
 

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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