
EURO 100.2
Bezpečnostná schránka s časovým zámkom

CHRÁŇTE SVOJE PENIAZE! 
 Otváranie s časovým oneskorením
 Prevencia proti prepadu – výstražné nálepky pri vchode
 Pevná konštrukcia
 Jednoduchá obsluha
 ISO 9001



V objekte sú 
nainštalované trezory 
s časovou zámkou 
nedovoľujúce okamžité 
otvorenie trezoru

Pokladník nemôže urýchliť 
otvorenie trezoru

Pokladník nemôže urýchliť 
otvorenie trezoru

Chránené 
časovým zámkom!

Počet prepadov počas pracovného času stúpa z roka na rok.
Máte svoju hotovosť chránenú? Čo ak dôjde ku krádeži?
EURO 100.2 zvyšuje bezpečnosť počas pracovnej doby a minimalizuje riziko prepadu.
Ideálne pre obchody, čerpacie stanice, pošty a miesta, kde sa pracuje s hotovosťou.

Popis:
	Bezpečnostná schránka EURO 100.2 je vyrobená z 3 mm hrubej ocele. Depozitná kazeta z 1 mm hrubej ocele.

Euro 100.2 sa skladá z 2 častí:
	Pevná časť obsahuje riadiacu elektroniku a elektronický zámkový mechanizmus. Táto časť je uchytená o pevné 

podklady, napr. pracovný pult, stenu a podobne.
	Odoberateľná depozitná kazeta. Robustná uzamykateľná kazeta je vhodná na prenos peňazí. Každý pracovník 

môže mať svoju kazetu.

Ovládanie:
V pracovnej polohe je kazeta blokovaná elektronickým zámkovým mechanizmom. Po otočení kľúča do prvej pozície 
sa aktivuje časový zámok. Po uplynutí nastaveného času je zariadenie pripravené na otvorenie, čo je potvrdené 
aj zvukovým signálom. Otočením kľúča do druhej pozície, mechanizmus uvoľní kazetu na jej vytiahnutie. Časové 
oneskorenie otvorenia je možné nastaviť od 0 do 15 minút. Ak pokladník nevyberie kazetu v stanovenom čase, 
automaticky sa opäť uzamkne.

Filozofia bezpečnosti:
	Nastavenie časovania pre otvorenie od 0 do 15 min.
	Konštrukcia schránky poskytuje vysokú bezpečnosť proti vylomeniu bežnými nástrojmi.
	Výstražné nálepky informujú návštevníkov o prítomnosti zariadení s časovým zámkom nedovoľujúcim okamžité 

otvorenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery V x Š x H* 357 x 130 x 207 mm * + 30 mm držadlo kazety
Hmotnosť (kg) 9

Kazeta
Rozmery V x Š x H 300 x 120 x 200 mm
Hmotnosť (kg) 3


