EUROMULTI JUMBO
Multifunkčná pokladnica s časovým zámkom







Najefektívnejšie riešenie bezpečnosti pre otvorené pracoviská
Pre úschovu bankoviek, mincí, šekov, kariet, cenností...
Vhodné pre banky, pošty, zmenárne, čerpacie stanice...
Modulárny systém zásuviek
Certifikované podľa EN

Pokladnice EuroMulti sú určené na ochranu hotovosti, dokumentov a cenností počas pracovných hodín. Ponúkajú
najefektívnejšiu ochranu počas prepadu. V porovnaní s klasickými trezormi, ktoré sú určené na ochranu cenností
hlavne počas neprítomnosti obsluhy, ponúkajú automatizovaný systém ochrany s dôrazom na ochranu pokladníkov.
Popis
Konštrukcia pokladnice je riešená ako oceľový skelet so zásuvkami a je testovaná v súlade s európskou normou.
Čelá zásuviek majú hrúbku 6 mm. Za zásuvkami sú umiestnené motoricky ovládané zámky triedy A. Celú konštrukciu
je možno ukotviť do podlahy, alebo do steny. Elektronika je riešená na báze mikropočítača. Ovládanie je riešené
pomocou klávesnice a komunikačného displeja. Jednoduchý systém menu je v slovenskom jazyku.
Varianty
Jedna s najväčších výhod pokladníc EuroMulti je ich hardvérová a softvérová modularita. Unikátny systém zásuvkových
a depozitných modulov umožňuje ponúknuť pokladnicu na základe konkrétnych požiadaviek. Pomocou rôznych
zásuvkových a depozitných modulov vieme ponúknuť pokladnicu priamo pre konkrétnu požiadavku zákazníka. Spolu
s variabilným príslušenstvom a univerzálnym programovým nastavením je možné vyrobiť zariadenie, ktoré ponúkne
maximálnu efektivitu pre žiadanú potrebu.
Príklady najžiadanejších zásuvkových kombinácií:

Bezpečnosť:






Časové zámky, limitovaný prístup, časové okno, špeciálne nastavenia počas prepadu...
Prístup pomocou PIN, systém 4 očí, vnútorná ochrana, tichý alarm...
Certifikovaná konštrukcia, zámok a ukotvenie
Náhradný zdroj pre údaje a núdzové otvorenie
1000 história udalostí

Ergonómia:
 Ergonomický prístup z každej strany zásuvky
 Automatické otváranie zásuviek
 Komunikačný 40 znakový displej

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

TECHNICKÉ ÚDAJE
Špecifikácie
Nastavenie časových zámkov
Externé blokovanie
Komunikačné porty
Počet zásuviek
Štandardná farba šedá

1-999 sec. / 1-99 min. nezávisle
áno
RS 232, USB a I2C
3-6
RAL 7035

Základné parametre
Napájanie adaptér
Zálohové napájanie
Rozmery (v × š × h)
Hmotnosť

230/12V, 2A, CE
akumulátor 12V/1,2 Ah pre núdzové otvorenie
990* × 500 × 530 mm, *výška + (0 - 30 mm)
100 kg

Chránené
časovým zámkom!

Pokladník nemôže urýchliť
otvorenie trezoru

