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APRESENTAÇÃO 
 
 
Este manual tem por objetivo descrever os procedimentos para a 
instalação e operação da KW IIIA CM Contadora e Classificadora de 
Moedas. 
 
O bom desempenho e a conservação prolongada das características 
da máquina dependerá da observação atenta de suas instruções. 
 
Leia atentamente todas as instruções contidas nesse manual, antes 
de executar qualquer tipo de serviço, seja ele de instalação ou 
operação. 
 
A KW IIIA CM é utilizada como contadora em preparação de lotes 
com quantidades pré-determinadas de Moedas ou na simples 
conferência de malotes. É destinada a setores de automação 
bancária, transportadora de valores, supermercados e 
estabelecimentos que necessitem de verificação ou contagem de 
moedas.  
 
O bom desempenho do equipamento está diretamente relacionado  
com a qualidade das moedas processadas,  pois temos que 
considerar que o equipamento aceita todos os objetos que 
colocarmos em sua cuba. Como sabemos, existem corpos 
estranhos Ex: item 5, moedas tortas, grampos, clipes e outros. 
 
A KW IIIA CM é a mais moderna máquina contadora e Classificadora de 
moedas existente no mercado. É a única capaz de operar 
simultaneamente com as duas famílias de moedas atualmente 
existentes no Brasil o que permite obter uma produtividade incomparável 
nas operações de contagem e seleção de numerário. Não é necessário 
separar previamente as moedas por família para processá-las com a 
KW IIIA CM. 

 
 
 
 
 



 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 
 
� Nunca execute qualquer serviço de instalação ou operação, sem 
antes consultar esse manual. 
� Toda e qualquer operação deverá ser feita por pessoa treinada 
e autorizada. 
� Trabalhe somente em locais limpos e planos. 
� Certifique-se que o cabo de alimentação esteja desconectado da 
tomada, ao efetuar qualquer operação de manutenção. 
� Não coloque objetos sobre a máquina. 
� Não coloque a mão em componentes como engrenagens, 
polias, correias e componentes elétricos, com a máquina ligada. 
� Não transporte à máquina em funcionamento. 
� Não derrube líquidos sobre a máquina. 
� Utilize sempre as ferramentas adequadas para a manutenção da 
máquina. 
 
 
Observação importante para o bom funcionamento do equipamento: 

 

1 – Observar para que não haja moedas irregulares ou objetos 
estranhos misturados com as moedas, como clipes, grampos, fita 
adesiva, etc. Nunca deixe qualquer objeto estranho dentro do 
reservatório de moedas. (Cuba) 

 2 – Estando livre de objetos estranhos, colocar as moedas no 
reservatório em pequenas quantidades, cuidando para que o nível não 
ultrapasse a metade do reservatório, deste modo o equipamento terá 
um maior rendimento e evitara travamentos ou rejeição de moedas. 

3 – A limpeza periódica é imprescindível, passar o jato de ar comprimido 
seco ou um pincel macio para retirar a sujeira do disco e dos sensores. 
Obs. Pelo menos uma vez ao dia. 

4 – Nunca Lubrificar o equipamento com nenhum tipo de lubrificante 
pois, todas as partes da maquina devem trabalhar a seco, 
principalmente por ter no sistema um anel de alimentação que 



transporta as moedas por contato de cerdas em poliuretano de auto 
custo, fundido diretamente no anel FºFºND. OBSERVAR A FIGURA. 

 

O travamento do sistema por um objeto ou por moeda irregular, sem a  
observação do operador, implicará na danificação das cerdas de 
poliuretano do  anel de alimentação. 

5 – Moedas Inaceitáveis - as Moedas apresentadas abaixo não 
deverão ser utilizadas, pois certamente não serão alimentadas, alem de 
danificar o mecanismo da maquina. Caso sejam utilizadas 
deliberadamente e ocasionem algum problema no equipamento, um 
técnico devera ser solicitado não coberto pela garantia. Por isso o 
operador deverá conhecer as características das moedas inaceitáveis e 
como isso afeta o funcionamento da máquina. 

Abaixo e mostrada uma lista de características das moedas 
inaceitáveis. 

a) Moedas fora de circulação ou de outros países. 
b) Moedas molhadas ou engorduradas (com óleo ou graxa). 
c) Moedas coladas ou unidas com fitas adesivas 
d) Moedas tortas, amassadas ou fora de padrão. 
 
Entre as características mais importantes da KWIII ACM destacam-se: 

• Facilidade de operação. 
• Teclado simplificado com apenas 9 teclas.  
• Nove gavetas de separação ou bocas ensacadoras. 
 

Separadas da seguinte maneira: 
 

G1 – Moedas de (0,01NV) 1 centavo Novo e Velho.  

G2 – Moedas de (0,10N) 10 centavos Novo. 



G3 – Moedas de (0,05NV) 5 centavos Novo e Velho. 

G4 – Moedas de (0,10V) 10 centavos Velho. 

G5 – Moedas de (0,50V) 50 centavos Velho. 

G6 – Moedas de (0,50N) 50 centavos Novo. 

G7 – Moedas de (0,25V) 25 centavos Velho. 

G8 – Moedas de (0,25N) 25 centavos Novo. 

G9 – Moedas de (1,00N) 1 Real Novo. 

• Contagem dos valores e quantidades de moedas por gaveta e 
totalizado. 

• Visor de fácil leitura. 

• Visor adicional opcional para o cliente. 

• Alta produtividade. 

• Programação de lotes de moedas para cada gaveta. 

• Operação segura com parada total na abertura da máquina, moeda 
rejeitada ou gaveta cheia. 

• Permite a contagem de lotes sem acumulação para conferências. 

• Totalizadores de moedas para cada gaveta em unidades e em 
valor. 

• Memória não volátil que mantém os valores acumulados, contagem 
e programação mesmo desligada. 

 

 

 



 

1. Visor 

 

2. Teclado 

 

 2.1. Tecla M – Motor 

 2.2. Teclas ▲ e▼  

 2.3. Tecla Z – Zerar 

 2.4. Tecla E – Entra / Acumula 

 2.5. Tecla C – Cancela 

 2.6. Tecla NA – Normal / Acumulado 

 2.7. Tecla PR – Programa 

 2.8. Tecla I – Imprime 

 

3. Operação da Máquina 

 3.1.Contando Moedas 

 3.2. Zerando Contadores 

 3.3. Acumulando Valores 
 3.4. Programando Lotes 

3.5. Volume de Gavetas 
  
 

4. Termo de Garantia 

 



1. Visor 

O visor da KWIII ACM apresenta diversas informações da máquina. 
Quando a máquina é ligada uma rotina de verificação é realizada e 
apresenta a identificação do produto e a versão do programa instalado 
na máquina. Esta informação permanece no visor durante alguns 
instantes conforme abaixo: 

 

Após a verificação inicial a máquina entra no modo de operação normal 
e o visor passa a apresentar a quantidade total de moedas e o valor do 
totalizador geral. 

 

Obs. Se uma contagem anterior tiver sido realizada será apresentado o 
valor da contagem anterior. 

2. Teclado 

A quantidade reduzida de teclas permite um aprendizado rápido na 
operação da KWIII ACM. As funções são simples e eficientes. As teclas 
possuem realimentação táctil o que oferece ao operador conforto e 
segurança. As teclas estão apresentadas abaixo e suas funções são 
explicadas a seguir. 

MOD KW III A CM 

KNUB WATT V 4.06 

TOTAL UNID     0  

VALOR $     0,00 

OPERAÇÃO 

MODO ACUMULATIVO 



 

• (Motor) – Liga/Desliga Motor 

• (▲) - Aumenta 

• (▼) - Diminui 

• (Zerar) – Zera 

• (N/AC) – Normal/Acumulado 

• (Prog.) – Programa 

• (Enter) – Entra/Acumula 

• (C) – Cancela 

• (Impr.) – Imprime 

 

2.1. Tecla M – Motor 

 
Liga e Desliga o motor da máquina. Esta tecla está disponível o tempo 
todo exceto durante a programação de lotes (veja abaixo). Ao ligar o 
motor a máquina irá iniciar o processo de contagem das moedas. Caso 
todas as moedas já tenham sido processadas o motor se desligará 
automaticamente após 15 segundos. 

2.2. Teclas  ▲ e ▼ 

 
As teclas ▲ (acima) e ▼ (abaixo) são utilizadas de duas maneiras. 
Quando a máquina se encontra no modo de operação normal ou no 
modo de acumulação as teclas permitem que alternem os valores 



mostrados no visor, ou seja, a quantidade de moedas no totalizador 
geral e em cada gaveta.  

Se o visor apresenta o valor do totalizador geral e se aciona a tecla ▲ o 
visor apresentará a contagem da gaveta 1, ao acionar novamente a 
tecla ▲ o visor mostrará a contagem da gaveta 2 e assim por diante até 
a gaveta 9 quando será apresentada a contagem do totalizador geral. A 
tecla ▼ permite recuar da gaveta 3 para a gaveta 2, daí para a gaveta 1 
e assim por diante.  

Quando se utiliza a função de programação de lotes (ver abaixo) as 
teclas ▲ e ▼ servem para a entrada de valores. Ao acionar a tecla ▲ o 
valor é aumentado enquanto a tecla ▼ diminui o valor. Se a tecla for 
mantida pressionada por mais de 4 segundos o aumento ou a 
diminuição dos valores será automático e mais rápido. 

2.3. Tecla Zerar 

 
Esta tecla zera o totalizador geral ou o totalizador da gaveta que estiver 
selecionada no momento.  No modo de programação de lotes (ver 
abaixo) zera a quantidade programada para o lote. 

2.4. Tecla Entra – Entra / Acumula 

 
Esta tecla serve para solicitar a máquina para que adicione os valores 
obtidos na contagem atual ao total acumulado ou confirmar a entrada de 
um valor.   

2.5. Tecla Cancela 

 

Esta tecla serve para cancelar a entrada de um valor durante a 
programação.  

2.6. Tecla N/AC – Normal / Acumulado 

 

A KWIII ACM possui dois totalizadores de valores sendo um para a 
contagem normal e outro para a acumulação de valores. Ambos são 
armazenados em memória não volátil e não se perdem mesmo quando 
a máquina é desligada. 



A tecla N/AC permite que se alterne a visualização deste totalizadores. 
Ao ligar a máquina o visor apresenta os valores da operação Normal. Ao 
apertar a tecla NA a máquina apresenta os valores totalizados. 
Acionando outra vez a tecla N/AC a máquina volta a apresentar a 
contagem normal. Durante a apresentação dos valores de contagem 
normal ou acumulado podem ser vistos os valores de cada gaveta 
acionando as teclas ▲ e ▼. 

Tecla Prog. – Programa / Volume de Gaveta 

 
A KWIII ACM permite que sejam programadas paradas da máquina 
quando certas quantidades de moedas sejam atingidas durante a 
contagem. A programação destas quantidades de moedas pode ser 
feita para cada gaveta separadamente. Esta tecla permite o acesso a 
esta função. Também permite que seja programado um Limite de 
Gaveta padrão para todas as gavetas simultaneamente.  

Veja no item Programando Lotes deste manual como efetuar a 
programação. 

2.7. Tecla Imprime 

 

Esta tecla faz com que os valores dos totalizadores sejam enviados para 
a impressora*. (Recomenda-se Impressora matricial de cupom não fiscal com 
saída seria padrão DB25). 

(*): A impressora é um acessório opcional da KWIII ACM. 

 



Operação da Máquina 

2.8. Contando Moedas 

 

Para contar e selecionar moedas coloque-as no recipiente da máquina e 
acione a tecla Motor. A máquina iniciará a contagem apresentando no 
visor a quantidade de moedas e o valor totalizado. Durante a contagem 
podem ser vistos o total geral da contagem ou os totais por gaveta 
separadamente.  

Durante a contagem o visor é atualizado a cada moeda separada e 
apresenta a quantidade total de moedas e o total em valor até aquele 
momento conforme o exemplo visto abaixo: 

 

Utilize as teclas ▲ (acima) e ▼ (abaixo) para visualizar os totais por 
gaveta (1 a 9). Para cada gaveta é apresentado o valor unitário da 
moeda, a quantidade de moedas e o total acumulado naquela gaveta. 
Veja abaixo um exemplo da apresentação da gaveta 2, com 140 
moedas de R$ 0,10, totalizando R$ 14,00. 

 

O motor será desligado automaticamente 15 segundos após esgotarem 
as moedas. Se desejar parar o motor antes da parada programada 
acione a tecla Motor. 

 

  

TOTAL UNID   749 

VALOR $   164,50 

GAV2 0,10 x  140 
VALOR $    14,00 



SISTEMA DE SEGURANÇA: 

Se a tampa da máquina for aberta durante a contagem o motor será 
desligado e um alarme irá disparar. O visor apresentará a mensagem 
abaixo. O alarme só cessará quando a tampa da máquina for fechada.  

 

Para continuar a contagem, acione a tecla “Motor” novamente. 

Durante a operação de contagem pode ocorrer travamento no 
alimentador de moedas causado por objetos estranhos colocados no 
alimentador ou por moedas de dimensões irregulares, tortas ou 
amassadas. Neste caso o motor é desligado e um alarme é disparado 
informando a situação. Abra a máquina e corrija o problema. Caso o 
problema persista acione o suporte técnico autorizado. 

A TITULO DE INFORMAÇÃO: Temos uma ocorrência maior de 
irregularidades nas medidas da moeda de R$ 0,50 da família Nova, 
espessuras e diâmetros irregulares, propiciando travamento do sistema. 
SUJERIMOS UMA ATENÇÃO MAIOR NO PROCESSAMENTO 
DESSAS MOEDAS. 

Obs. Caso o operador insista em continuar o processo com alguma 
moeda irregular ou objeto estranho travado no mecanismo, isso 
certamente acarretara em danos mecânico ao equipamento, não 
cobertos pela garantia. 

 

O visor apresentará a mensagem abaixo: 

 

MAQUINA ABERTA 

FECHE A TAMPA 

MOEDA REJEITADA 

RETIRE A MOEDA 



1 - Abra a tampa da Maquina 
2 - Remova a moeda rejeitada conforme a figura ilustrativa abaixo: 
3 - Para dar continuidade a contagem, feche a tampa da máquina 
e  ligue o motor acionando a tecla < Motor > 
 

 

2.9. Zerando Contadores 

 

A máquina dispõe de com um contador de moedas para cada gaveta 
totalizando 9 contadores. Os contadores podem ser zerados em 
conjunto ou individualmente. 

Para zerar todos os contadores de uma só vez use as teclas ▲ (acima) 
ou ▼ (abaixo)  até que apareça no visor o total geral da contagem em 
seguida acione a tecla Z (Zerar). Todos os contadores serão zerados.  

Exemplo 1 - Zerando todos os contadores 

Use as teclas ▲ (acima) ou ▼ (abaixo) até que o totalizador geral seja 
mostrado, conforme visto abaixo: 

 

Tecle Z e aparecera uma tela de confirmação: 

TOTAL UNID   749 

VALOR $   164,50 



 

Tecle < Entra> para zerar todos os contadores ou < C > para cancelar o 
comando. O visor se apresentará conforme abaixo: 

 

Exemplo 2 - Zerando contador da gaveta 2 

Use as teclas ▲ (acima) ou ▼ (abaixo) até que o totalizador da gaveta 2 
seja apresentado. Conforme abaixo: 

 

Tecle Zerar e aparecera uma tela de confirmação: 

 

Tecle < Entra > para zerar o contador da gaveta 2 ou < C > para 
cancelar o comando. O visor se apresentará conforme abaixo: 

TOTAL UNID     0 

VALOR $     0,00 

GAV2 0,10 x  140 
VALOR $    14,00 

Zerar Contagem?  

SIM=<E>  NÃO=<C> 

Zerar Contagem?  

SIM=<E>  NÃO=<C> 



 

Apenas o contador da gaveta selecionada será zerado, os valores dos 
contadores das outras gavetas são mantidos. 

Obs. Não é permitido zerar os contadores durante a contagem de 
moedas ou enquanto houver qualquer alarme disparado. A tecla Zera só 
opera se o motor estiver desligado. 

Acumulando Valores 

 

A máquina possui totalizadores de contagem de moedas não voláteis, 
ou seja, os valores não se apagam mesmo quando a máquina é 
desligada. No totalizador de contagem normal é apresentada a 
contagem da operação normal da máquina. Ao final de uma contagem o 
valor obtido é adicionado ao totalizador de acumulação 
automaticamente. 

O totalizador de acumulação utiliza esses valores para efetuar a parada 
de lotes, quando a mesma for previamente programada. 

Para Visualizar o totalizador de acumulação basta apenas pressionar a 
tecla N/AC. No visor aparecera uma mensagem alternada conforme 
abaixo: 

Para sair do totalizador de acumulação pressione novamente a tecla 
N/AC. 

 

 

GAV2 0,10 x    0 

VALOR $     0,00 

Valor acumulado 



 

Para Zerar o totalizador de acumulação, pressione a tecla Zerar 
enquanto estiver ativa a tecla N/AC e em seguida tecle < E > para 
confirmar o comando. 

2.10. Programando Lotes 

 

A KWIII ACM permite que se programe uma parada da máquina quando 
uma determinada quantidade de moedas seja totalizada em uma 
gaveta. Podem ser programadas quantidades diferentes para cada 
gaveta. Isto pode ser útil quando se deseja separar as moedas em lotes.  

Para programar um lote de moedas  em uma gaveta deve-se em 
primeiro lugar selecionar a gaveta desejada com as teclas ▲ (acima) ou 
▼ (abaixo), em seguida acionar a tecla Prog (Programa). No visor 
aparecerá a quantidade de moedas programadas para aquela gaveta e 
um valor de programação pode ser definido. Veja o exemplo abaixo: 

 

No modo de programação use a tecla ▲ (acima) para aumentar o valor 
programado ou a tecla  ▼ (abaixo) para diminuir o valor. A tecla Zerar 
pode ser utilizada para zerar o valor. Para desligar a programação de 
lote de uma gaveta deixe a quantidade programada em 0 (zero). 

Exemplo  - Programando lotes de 200 moedas na gaveta 5 

Use as teclas ▲ (acima) ou ▼ (abaixo) até que o totalizador da gaveta 5 
apareça no visor conforme abaixo: 

PRG5 0,50 x    0 

VALOR $     0,00 

GAV5 0,50 x    0 
VALOR $     0,00 

TOTAL UNID     0 

VALOR $     0,00 



Tecle Prog  e o visor apresentará a quantidade programada para lotes 
da gaveta 5. 

 

Mantenha a tecla ▲ (acima)  pressionada até que a quantidade de 
moedas desejada apareça no visor. 

 

Acione a tecla Prog para sair do modo de programação. O visor voltará 
a apresentar o total da gaveta 5. 

 

Toda as vezes em que a quantidade de moedas da gaveta 5 atingir 200 
o motor será desligado, um bip intermitente será acionado e o visor da 
máquina apresentará mensagens alternadas informando que o lote 
programado para aquela gaveta está completo. Veja abaixo: 

PRG5 0,50 x    0 

VALOR $     0,00 

PRG5 0,50 x  200 
VALOR $   100,00 

GAV5 0,50 x    0 
VALOR $     0,00 

LOTE 5 COMPLETO 

Tecle <C> 



Seguida da mensagem abaixo. 

 

As mensagens ficarão alternando no visor até que se acione a tecla C. 

Obs. Em alguns casos a quantidade programada pode ser ultrapassada 
devido à inércia do motor. Quando o lote for completado observe a 
quantidade apresentada no visor. Se ocorrer excesso retire todas as 
moedas da gaveta retornando as moedas que ultrapassaram a 
quantidade programada. 

3.5 - Volume de Gaveta – Lotação máxima para cada gaveta. 
 
G1 – Lotação – 910 moedas de (0,01NV). 
G2 – Lotação – 600 moedas de (0,10N). 
G3 – Lotação – 800 moedas de (0,05NV). 
G4 – Lotação – 800 moedas de (0,10V). 
G5 – Lotação – 700 moedas de (0,50V). 
G6 – Lotação – 400 moedas de (0,50N). 
G7 – Lotação – 500 moedas de (0,25V). 
G8 – Lotação – 400 moedas de (0,25N). 
G9 – Lotação – 400 moedas de (1,00N). 
 
Para programar o Volume de Gaveta tecle Prog. Na tela principal.  

 

 

 

Programa:   200 
Contagem:   200 

TOTAL UNID     0  

VALOR $     0,00 



Aparecera a opção: Volume de Gaveta  

ou 

 

Selecione a opção desejada e em seguida pressione Prog. novamente 
para retornar a tela principal. 

 

 

Especificações Técnicas 

� Modelo: KW IIIA CM - Contadora e Classificadora de moedas 

� Dimensões:  Largura: 370mm 
Profundidade: 390mm 
Altura: 290mm 

 
� Peso:  Modelo com Boca ensacadora: 25Kg. 

Modelo com Gavetas: 29Kg. 
 

� Tensão de Alimentação: 100 ~ 240V. 

� Freqüência: 50/60Hz. 

� Consumo: 6W stand-buy – 120W em operação 

� Velocidade média de contagem: 1200 moedas/minuto. 

� Programação: em lotes de 10 a 10.000 unidades. 

VOLUME DE GAVETA 

LIMITADO 

VOLUME DE GAVETA 

SEM LIMITE 



4.                                     TERMO DE GARANTIA 

Caros clientes, agradecemos sua preferência pelos produtos de nossa 
fabricação; o objetivo primordial da KNUB WATT é poder sempre atendê-los 
da forma mais satisfatória possível. 
Assim sendo solicitamos a gentileza observar os quesitos deste termo. 
 
1 – Todos os produtos KW saem de fábrica com  1 (Ano)  de garantia integral 
contra defeito de fabricação colocado em nossa fabrica (Nossa sede em São 
Paulo a Rua Lauzane nº 669 – Vila Friburgo - SP – CEP 04782-010. 
 
2 – Todos componentes eletrônicos e elétricos serão substituídos em caso de 
eventuais defeitos cobertos pela garantia, exceto se o defeito for causado por mau 
uso do produto, queda, raios, sobre tensão ou sub tensão, intempéries, tentativa de 
conserto por terceiros não autorizados, ou qualquer fator externo que venha a 
provocar danos parcial ou integral dos componentes, neste caso o reparo será 
executado apenas após aprovação previa de orçamento apresentado por nosso 
representante local indicado pela KNUB WATT. 

3 – Todos as peças mecânicas, também estão cobertas pela garantia contra 
eventuais defeitos de fabricação, exceto se o defeito tiver sido provocado pelas 
causas mencionadas no item anterior ou desgaste natural provocado por uso. 
 
4 – A garantia não cobre chamados técnicos após a instalação, para limpeza ou 
instrução de uso, neste caso será cobrado o chamado pelo representante conforme 
preços praticados nessa praça, ou colocado em nossa fabrica. 

5 -  OBS: É importante ler o manual de operação. 

Atenciosamente, 
 
KNUB WATT Indústria e Comércio Ltda. 

 

 

Distribuidor: 

Modelo Série 

   
 


