
A Integral desenvolveu o Depositário Inteligente 
Single Note para empresas que manipulam 
quantidades pequenas e médias de dinheiro 
em espécie em suas atividades e que são 
obrigadas a gerenciar esse fluxo até o seu 
destino final, o depósito em banco. 
As várias contagens, os armazenamentos 
intermediários e as totalizações ocupam 
funcionários, além de comprometer a segurança. 
Com o TDI-3000, a Integral traz rapidez, melhoria 
de processos e aumento da segurança para 
sua empresa. O TDI-3000 é ideal para postos 
de gasolina, mercados pequenos e médios, 
farmácias, lojas populares, casas lotéricas 
e outros estabelecimentos comerciais.

DepoSitário 
iNteligeNte 
SiNgle Note 
tDi-3000

CaraCteríStiCaS:

Cofre ½”, fechadura 
eletrônica, sensores.
Validador de cédulas 
Single Note (nota a nota).  
Display touch 7”.
Impressora térmica de recibos.
Boca-de-lobo (opcional).
Software embarcado 
Depositário Integral/Ayit.
Software de gerenciamento 
e monitoração remota
Integral/Ayit (opcional).
Software App para smartphones 
Depositário Integral/Ayit.
(opcional).



arQUitetUra iNterNa
CPU Quad Core
Memória RAM 1 GB
SD 16 GB
Ethernet On Board
Sistema operacional Linux
Opcional: 
  •Processador Intel;
  • Memória DDR3 4GB;
  • HDD 500 GB;
  • Ethernet 10/100/1000 On Board;
  • Sistema operacional Windows 7.

eSpeCiFiCaÇÕeS
tÉCNiCaS 
tDi-3000

DepÓSito
Validador de cédulas 
Single Note (nota a nota).
Malote de lona autolacrável.
Boca-de- lobo para envelopes.

MoNitor De VíDeo
LCD 7”.
Touch screen PCAP.

iMpreSSora
Impressora térmica
ultrarrápida, com guilhotina 
e corte automático dos recibos.
Bobina de papel com 80 mm 
de largura e até 83 mm 
de diâmetro.

DiMeNSÕeS e peSo
• 420 mm (L) x 600 mm (P)   
   x 1065 (A).
• 250 kg.

CoFre/SegUraNÇa
Cofre de aço de ½” 
com porta de ½”.
Fechadura eletrônica com 
senha dinâmica (randômica).

CoNDiÇÕeS De iNStalaÇÃo
• Alimentação bivolt  
   110/220 VAC.
• No Break de 700 VA interno   
    monitorado via USB (opcional).
• Temperatura 0°C a 40°C 
    e umidade relativa 10% a 80%  
    (sem condensação).

SeNSoreS
• Sensor de abertura 
   do gabinete superior.
• Sensor de abertura 
    da porta do cofre.
• Sensor de malote presente.
•  Sensor sísmico (opcional).

www.integralaa.com.br


