EUROMULTI MINI 400
Sokoldalú, idıkésleltetéses készpénztároló eszköz

Az EuroMulti kisebb, önálló verziója
A leghatékonyabb biztonsági megoldás
Ideális bankok, postahivatalok, benzinkutak … számára
Alkalmas papírpénzek, érmék, dokumentumok tárolására
Minden fiók idıkésleltetéssel mőködik
Csendes riasztás letiltási lehetıséggel
Számítógéphez csatlakoztatható
ISO 9001

EuroMulti Mini 400 biztonsági széfeket úgy tervezték hogy a munkaidı alatt fokozott biztonságot nyújtsanak. Fizikai
ellenállását tesztelték, erıszakos behatásoknak több mint 5 percig ellenállt és nagyfokú lélektani védelmet biztosítanak.
A megfizethetı ár lehetıvé teszi, hogy minden egyes pénztáros rendelkezhessen ilyen széffel. A nehéz és drága
széfekkel ellentétben ezeknél a széfeknél új értelmet nyer a „biztonság” szó.
Az EuroMulti Mini típusú széfek két fı részbıl állnak a külsı acéldobozból és a variálható fiók modulokból. A fiókok
eleje 6 mm vastag acéllemezzel van megerısítve. A fiókok elemes rendszeren alapulnak, mely rendszer fiókok és
pénzbedobó nyílások 2 kombinációját teszi lehetıvé.
Az EuroMulti Mini mőködése kompatibilis az EuroMulti-éval és az EuroMulti Midi-ével
Változatok
Lehetıség van az EuroMulti Mini Simple megrendelésére is.
A széfek mechanikája ugyanúgy mőködik,
mint az EuroMulti Simple-é – kezelıgombokkal.
Mit tudnak Önnek nyújtani az EuroMulti Mini széfek?
Mind a pénztárosok mind az értéktárgyak számára
nagyobb biztonságot.
Munkaidı alatt a leghatékonyabb védelmet, a „nyitott”
pultos bankok számára a legjobb megoldást.
Az EuroMulti Mini típusú széfeket
fıként a készpénz elhelyezésére,
kiadására, készpénz váltására
használják
Tulajdonságok:
Fizikailag tesztelt konstrukció
Elemes rendszer a fiókokhoz és a pénzbedobó nyílásokhoz
PIN hozzáférés 9 pénztáros és 1 fönök személy részére
Minden egyes fiókhoz 0-tól 99 másodperc/perc idıkésleltetés
rendelhetı
Egyidejő hozzáférési lehetıség 1 vagy több pénztáros számára
Védettség pénztáros és pénztáros, illetve pénztáros és
felügyelı között
Csendes riasztás aktiválása és blokkoló rendszer
Speciális automatikus beállítási lehetıség rablás során
További több mint 15 speciális biztonsági beállítás
Esemény napló 500 esemény számára
Riasztó kimenet NO/NC
Belsı akkumulátor min. 100 nyitáshoz
RS 232 kapcsolódás a számítógéphez

TECHNIKAI ADATOK:
Késleltetési idı

0-99 másodper/perc fiókonként

Külsö tiltás lehetısége

igen

Kimenetek:

RS 232, USB and I2C

Fiókok száma:

2 vagy 3

Standard szín

világos szürke, RAL 7035

Tápegység

110 - 230/15V, 2A, CE

Kisegítı tápegység

12V/1,2 Ah Akkumulátor

Méretek (mag × szél × mélys)

670 x 434 x 442 mm,

Tömeg:

75 kg

Belsı térfogat:

70 l

Nyomogombok
a Simple változatnál

