
 
 

KNUB WATT indústria e Comércio LTDA. 
 

 
 

 
 

Rua Lauzane, 669 – Vila Friburgo -  São Paulo – SP CEP.04782-010  
Fones-5661-5319/5661-6537 www.knubwatt.com.br 

 

 
 

Contadora de Cédulas 

KW 2000 



 
1 APRESENTAÇÃO 
 
 
Esse manual tem por objetivo descrever os procedimentos para 
a instalação e operação da KW 2000 Contadora de Cédulas. 
 
O bom desempenho e a conservação prolongada das 
características da máquina dependerão 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 2000 é utilizada como contadora em pagamento, 
preparação de lotes com quantidades pré-determinadas de 
cédulas ou na simples conferência de documentos diversos. É 
destinada a setores de automação bancária e estabelecimentos 
que necessitem de verificação ou contagem de cédulas ou 
outros documentos.  
 
 
 

 
 

Figura 1-1 KW 2000 Contadora de Cédulas 
 
 
 
 
 
 



 
2 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 
 
� Nunca execute qualquer serviço de instalação ou operação, 
sem antes consultar esse manual. 
 
� Toda e qualquer operação deve ser feita por pessoal 
instruído e autorizado para isso. 
 
� 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 INSTALAÇÃO 
 
 
Desembalagem 
 
A KW 2000 é fornecida em uma caixa de papelão, contendo os 
seguintes itens, figura 3-1: 
 

 

 
 
      Figura 3 -1 Componentes da Embalagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2 Dimensões da Máquina 
 

 
 

 
 
Figura 3-2 Dimensões da Máquina 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3  Instruções para Instalar a Máquina 
  
Coloque a máquina em uma mesa ou bancada. 

 
Localize o painel de entrada (alimentação elétrica) na parte 
traseira da máquina, fig. 3-3, e observe se a chave Liga/Desliga 
está desligada. 
 
A KW 2000 tem seletor automático de tensão. Tensão de 
entrada: 100V ~ 240V. 
 
Conecte o cabo de alimentação no painel de entrada da 
máquina e em uma tomada adequada. 
  
Ligue a chave Liga/Desliga. 
  
Aparecerá no display o número “0” (zero), indicando que a KW 
2000 está pronta para uso. 

 
          Figura 3-3 Painel de entrada 
 
 

Nº Descrição 

1 Chave Liga/Desliga 

2 Tomada 

3 Fusível Curto 1A 250V 

  



 
 

 
Figura 3-4 Cabo de Alimentação 

 
 

4  Cédulas Utilizadas 
 
A KW 2000 foi projetada para contar cédulas novíssimas e 
“usadas” que já circularam ou passaram por processo de 
contagem em máquinas apropriadas. Entretanto, algumas 
características das cédulas podem ocasionar interrupção no 
processo de alimentação e contagem das mesmas. 

 
Os itens que seguem abaixo descrevem as características mais 
importantes das cédulas. 
 
4.1 Considerações Sobre o Estado das Cédulas 
 
4.1.1 Cédulas Limites 
 

• Mínima: 51mm x 102mm 
• Máxima: 102mm x 184mm 

 
 
4.1.2 Cédulas Novas 
 
As cédulas novas deverão passar por um processo de 
ventilação, permitindo a passagem de ar entre elas, afim de não 
apresentar o inconveniente de existir cédulas, o que ocasionar 
redução de velocidade e paradas da máquina. Torça levemente 
o pacote de cédulas, arejando-as. 

 
 
 
 



4.1.3 Cédulas Usadas 
 
As cédulas usadas geralmente se apresentam com rebarbas, 
rasgadas, deterioradas, com “orelhas”, amassadas e dobradas. 
A KW 2000 normalmente conta essas cédulas, Entretanto se as 
características acima citadas forem muito severas as cédulas 
podem entrar de maneira torta ou enroscar na alimentação. As 
cédulas devem ser desamassadas e alimentadas pela borda em 
melhores condições. 

 
4.1.4 Cédulas Inaceitáveis 
 
As cédulas apresentadas abaixo não deverão ser utilizadas, pois 
certamente não serão alimentadas, alem de danificar o 
mecanismo da maquina. Caso sejam utilizadas e ocasione  
algum problema, um técnico devera ser requerido. Por isso o 
operador deverá conhecer as características das cédulas 
inaceitáveis e como isso afeta o funcionamento da máquina. 

 
Abaixo e mostrada uma lista coma as características das 
cédulas inaceitáveis. 
a) Cédulas com clipe ou grampo. 
b) Cédulas molhadas ou engorduradas (com óleo ou graxa). 
c) Cédulas coladas ou unidas com fitas adesivas 
d) Documentos totalmente transparentes. 
 
 
4.2 Preparação das Cédulas e sua Colocação na 

Alimentação. 
 
Para colocar as cédulas na alimentação, siga as instruções 
abaixo. 

 
1) Leia e entenda de maneira clara os itens “4” a “4.14”. 
2) Abra a tampa da alimentação. 
3) Alinhe as bordas das cédulas. 
4) Coloque o pacote de cédulas cuidadosamente no centro da 
chapa de apoio de cédula. 
 

OBS: Para a contagem de cédulas de R$ 20,00, o controle 
de densidade deve ser ajustado para a posição 1 (densidade 
escura).  No restante das cédulas o controle deve ficar na 
posição 3 (padrão). Ver em 5.3 – funções do teclado. 
 



a) Não empurre as cédulas conta a alimentação (rolos e 
sapatas) 
b) Durante o funcionamento, mais cédulas podem ser 
acrescentadas na alimentação, mesmo que já existam cédulas 
sendo alimentadas. 
c) Para efetuar paradas durante o funcionamento, retire as 
cédulas da alimentação. 

 
 

4.3 Outros Documentos 
 
A KW 2000 pode contar cédulas e diversos documentos de 
espessuras variadas, bastando para isso ajustar o botão 
hexagonal de ajuste de espessura. Documentos com dimensões 
muito diferentes das cédulas brasileiras podem causar 
mensagens de erro. A KNUB WATT poderá preparar programas 
especiais para esses documentos. 
 
 
5. Operação 
 
5.1 Descrição de Funcionamento. 

 
A KW 2000 é uma maquina de fácil operação, pois apenas 
colocando as cédulas na alimentação, esta é automaticamente 
acionada. O operador através do teclado, programa a máquina 
para o tipo de contagem que trabalhará.  

 
O sistema de alimentação de cédulas e por fricção, com sapatas 
para a separação. Assim que começa a operação de contagem, 
a sapata separa uma única cédula das demais. 

 
Após a alimentação, as cédulas são transportadas por roletes 
até um disco com um sistema de palhetas, que depositam essas 
cédulas no conjunto receptor. 

 
Durante a contagem os erros pertinentes a operação, 
detectados pelos sensores, são indicados por sinalização visual 
e sonora. Caso ocorra um erro, a máquina para 
automaticamente. 
 
 
 
 



5.2 Características Operacionais 
 
As principais características operacionais da KW 2000 são: 

 
a) Controles automáticos: Indicam e param a maquina ao 
encontrar circunstância de erro como: 

 
Cédula dupla 
Cédula curta 
Cédula Meia 
Cédula longa 
 
A indicação é feita automaticamente no display. As cédulas que 
passarem por ocasião de erro não serão contadas. 
 
b) Controle de densidade: O controle eletrônico de densidade de 
cédulas é automático com pré ajuste em cinco posições. 
 
c) Controle de erro: Verifica a exatidão dos lotes preparados, 
emitindo um sinal visual e um acústico nesse caso: 
 
d) Pré-determinação de lotes: Através do teclado determina-se a 
quantidade de cédulas que a maquina contara. 
 
e) Totalização de lotes: Acumulador automático para total geral 
de lotes de cédulas preparados: 
 
f) Controle de velocidade: Pode-se ajustar a velocidade através 
do teclado para 600 ou 1200 cédulas por minuto. 
 
g) Limpeza automática do contador: O display é zerado assim 
que é inserido um novo lote de cédulas para a contagem. 
 
 
5.3 Funções do Teclado 
 
A figura 5.1 mostra o teclado de membrana com todas as 
funções que o operador deve conhecer para o funcionamento da 
KW 2000 



 
Figura 5-1 Teclado de Membrana 

 
ITEM DENOMINAÇÃO 

1 Teclado numérico para programação 
2 Display 
3 Tecla aumento de densidade 
4 Motor 
5 Controle de velocidade do motor 
6 Tecla para diminuir densidade 
7 Densidade escura 
8 Controle da densidade 
9 Densidade clara 

 
5.4 Tipos de Operação 
 
Através do teclado de membrana, figura 5.1, o operador 
determina as funções da maquina. 
Nesse teclado existe um display alfanumérico que mostra as 
mensagens pertinentes ao desempenho da KW 2000, como 
quantidade de cédulas contadas, funções e mensagens de erro. 
 
Os tipos de operação são mostrados a seguir: 

 
5.4.1 Infinito 
 
Esse tipo de operação é utilizado para simples contagem ou 
conferência de lotes de cédulas. Para utilizar essa operação, 
coloque o lote de cédulas na alimentação e a máquina começa a 
contar automaticamente ou manualmente pressionando a tecla 
“M” , mostrando o resultado final do display. Durante a 
contagem, o receptor de cédulas não devera ficar vazio, ou seja, 
sem cédulas, pois o display será zerado. 



Obs: A máquina vem de fábrica com disparo de contagem 
automático, mas pode ser programada para disparo de 
contagem manual. Para isso deve-se realizar o seguinte 
procedimento: 
� Imediatamente após ligar a máquina no botão Liga/Desliga 
pressione a tecla “0” (zero) e em seguida a tecla “M”, um breve 
sinal sonoro indicara que o procedimento foi bem sucedido e a 
maquina estará pronta para operar em modo manual. Quando 
a maquina for desligada automaticamente volta à configuração 
de fabrica. 
 
5.4.2 Pré Determinação (Programação) 
 
Através do teclado numérico, o operador determina a 
quantidade de cédulas desejada. 
Pode-se determinar de 1 a 9999 cédulas para a contagem, 
bastando para isso digitar a quantidade. 
 
A quantidade de cédulas que é contada é armazenada em 
memória sendo que no final da contagem, ao serem retiradas as 
cédulas do receptor, aparecerá no display a quantidade total das 
cédulas. Essa quantidade que aparece é a somatória de todas 
as cédulas dos lotes contados. 
 
5.5 Mensagens no Display 
 
Durante a operação, algumas mensagens poderão aparecer no 
display, indicando que houve uma condição de erro na 
contagem. 
 
Quando acontece algum erro de contagem a cédula causadora 
do erro não é contada, podendo o operador reiniciar a contagem 
com total segurança. 
 
A seguir são descritas as mensagens que poderão aparecer: 
 

MENSAGEM CAUSA SOLUÇÃO 
 
LIMPE 
 
 

Algum sensor de contagem ou de 
presença de cédula esta sujo ou 
obstruído. 

Limpe os sensores ou retire as 
cédulas do mecanismo. 

 
ALIM 

O mecanismo não foi capaz de 
efetuar alguma alimentação 
 

Retire as cédulas da alimentação 
ou exerça uma leve pressão com 
os dedos sobre elas. 



 
MEIA 
 

Alimentação de cédula rasgada 
ou dobrada na metade, no sentido 
transversal. 

Verifique se não ha cédulas 
rasgadas ou dobradas no 
mecanismo. 
 

 
DUPLA 

Alimentação de duas ou mais 
cédulas ao mesmo tempo. 

Ventile as cédulas e verifique se 
na há cédulas coladas juntas. 
 

 
 
LONGA 
 
 

Uma cédula de dimensão vertical 
superior à normal foi alimentada. 
Geralmente trata-se de duas 
cédulas alimentadas em 
sequência. 

Retire as cédulas e reinicie a 
contagem. 
 
 

 
CURTA 
 
 

Alimentação de cédula dobrada 
ou rasgada na metade, no sentido 
longitudinal. 

Retire as cédulas e reinicie a 
contagem. 

 
 
ERRO 
 
 
 

Quando essa mensagem aparece 
no display, é acompanhada de 
um sinal acústico intermitente 
(Beep), caso seja contado um lote 
diferente do que foi determinado 
pelo operador. 

Retire as cédulas, determine 
novamente as quantidades de 
cédulas que deverá ser contada e 
reinicie a contagem. 

 
 
Especificações Técnicas: 
 
Velocidade: 

1200 cédulas / min. 
Dimensões: 

270mm de Frente, 210mm de 
Profundidade,  
260mm de Altura  
Peso: 

6,0 kg 
Programa para contagem em 

lotes:              
Programação em qualquer 
quantidade via teclado 

Consumo: 

30W     ( 2W stand-by ) 
Voltagem: 

110 / 220V 60Hz  
Capacidade do Alimentador 

de cédulas: 

500 cédulas 
Capacidade do Receptor de 

cédulas: 

200 cédulas 

 

 
 
 

 



Modelo Série 

   
 

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 subtensão, 
intempéries, tentativa de conserto por terceiros não autorizados, ou 
qualquer fator externo que venha a provocar danos parciais ou integrais 
dos componentes, neste caso o reparo será executado apenas após 
aprovação previa de orçamento apresentado por nosso representante local 
indicado pela KNUB WATT. 
 
3 – Todas 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: 


