
A Integral desenvolveu o Depositário de Alta 
Velocidade para empresas que manipulam 
grandes quantidades 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-5000, a Integral traz uma 
ferramenta para melhoria da gestão operacional 
e para aumentar a segurança para sua empresa.
O TDI-5000 é ideal para mercados médios 
e grandes, empresas de ônibus, distribuidoras 
de bebidas e gás, atacadistas, casas lotéricas, 
lojas financeiras e transportadoras de valores, etc.

Depositário 
inteligente AltA 
VelociDADe 
tDi-5000

cArActerísticAs:

Contadora/validadora de notas de alta
velocidade (1.000 cédulas/min).
Display touch 7” (capacitivo).
Impressora de recibo térmica.
Cofre ½”, fechadura eletrônica, sensores.
Malote para 15.000 cédulas.
Opção confirmar 
ou não o depósito (Escrow).
Opção de conferência.
Permite depósito manual (envelope).
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 1GB
SD 16 GB
Ethernet On Board
Sistema operacional Linux

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).

especiFicAÇÕes
tÉcnicAs 
tDi-5000

DepÓsito
Validadora/Contadora 
de cédulas de maço.
  • Maço de até 600 cédulas.
  • Armazenamento temporário 
     (Escrow) de até 150 cédulas.
  • Velocidade 1.000 cédulas/min. 
Malote de lona autolacrável.
Depósito com envelope.

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.

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

DiMensÕes e peso
• 520 mm (L) x 560 mm (P) 
    x 1060 mm (A).
• 300 kg.

www.integralaa.com.br


