
EUROMULTI MIDI SIMPLE
Multifunkčná pokladnica s časovým zámkom

 Jednoduché, tlačidlové ovládanie
 Najefektívnejšie riešenie bezpečnosti pre otvorené pracoviská
 Pre úschovu bankoviek, mincí, šekov, kariet, cenností...
 Vhodné pre banky, pošty, zmenárne, čerpacie stanice...
 Pripojenie na alarm, systém zablokovania
 Certifi kované podľa EN



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!

Pokladne EuroMulti Simple 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 najúčinnejší systém ochrany s dôrazom na ochranu pokladníkov.

Použitie:
	Univerzálne využitie na výdaj a príjem hotovosti
	Zmenárenské pokladne

Popis:
Konštrukcia pokladne 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 tlačidiel. Každé tlačidlo má priradenú konkrétnu zásuvku, ktorú aktivuje. Stav otvorenia/časovania indikuje 
LED dióda umiestnená vedľa tlačidiel. Prístup k pokladni je riešený cez mechanický zámok triedy A s dvoma kľúčmi.

Varianty:

Pokladne EuroMulti Midi Simple sú riešené ako 2 - 3 zásuvkové. Prvé zásuvky sú určené pre pohodlný a ergonomický 
príjem a výdaj bankoviek a mincí. Depozitná zásuvka je určená na triedený depozit bankoviek, ktoré sú vhadzované 
cez tri depozitné otvory umiestnené nad zásuvkou.

Bezpečnosť:
	Časová zámka pre každú zásuvku
	Pripojenie na alarm
	Blokovací systém
	Prístup pomocou zámku triedy A
	Certifi kovaná konštrukcia, zámok a ukotvenie

Ergonómia:
	Ergonomický prístup z každej strany zásuvky
	Automatické otváranie zásuviek

Kombinácie zásuviek:

TECHNICKÉ ÚDAJE

Špecifi kácie
Nastavenie časových zámkov 0-100 min pre každú zásuvku
Externé blokovanie áno, + 30 min
Komunikačné porty RS 232, USB a I2C
Počet zásuviek 2 alebo 3
Štandardná farba šedá RAL 7035

Základné parametre
Napájanie adaptér 230/12V, 2A, CE
Rozmery (v × š × h) 600* × 400 × 530 mm, *výška + (0 - 30 mm)
Hmotnosť 60 kg

Pevné vhadzovanie

EMDS 600 EMDS 610


