EUROMULTI SIMPLE
Sokoldalú, idıkésleltetéses készpénztároló eszköz

Az EuroMulti egyszerősített változata
Ideális bankok, postahivatalok, benzinkutak számára...
Alkalmas papírpénzek, érmék, dokumentumok tárolására
Bevizsgált konstrukció és „Vds A” kategóriás zár
Minden fiók idıkésleltetésel mőkıdik
Nyomogombok általi mőködtetés
Kihuzható bedobó panel
Csendes riasztás, letiltási lehetıséggel
ISO 9001

Az EuroMulti Simple idızáras 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 Simple típusú idızáras kasszák két fı részbıl állnak: a külsı acéldobozból és a varriálható fiók
modulokból. A fiókok eleje 6 mm vastag acéllemezzel van megerısítve. Az EuroMulti Simple-nek 2
szabvány modellje van – 3 fiókos változat készülhet rögzített vagy kinyitható bedobó nyílással.
Mit tud nyujtani Önnek az EuroMulti Simple ?
- A pénztárosok, az értéktárgyak számára nagyobb
biztonságot.
- Munkaidı alatt a leghatékonyabb védelmet.
- A „nyitott” bankok számára a legjobb megoldást.
EuroMulti Simple tipusú széfek:
Készpénz befizetésére, kiadására, váltásra használják
Az összes fiók automatikus, vagy visszajelzett nyitást
biztosít.

Kinyitható fiók

Rögzitett fiók

EMS R2R2V4R5

EMS 2R2P4R5

Tulajdonságok:
- Fizikailag tesztelt konstrukció, A osztályú zárral
- Rögzített, vagy kihuzható bedobó nyílás
- Minden egyes fiókhoz 0-tól 100 perc idıkésleltetés
rendelhetı
- Automatikus, vagy visszaigazolt nyítási lehetıség
- Csendes riasztás aktiválása és az eszközt zároló
rendszer
- Riasztó kimenet NO/NC
- ISO 9001
Mőködés
Az EuroMulti Simple kezelése nagyon egyszerő. A kezelı panelen acél kezelıgombok vannak,
amelyek megnyomása lehetıvé teszi a fiókok nyitását. Minden egyes gomb csak egy fiókot nyit. Egy
bizonyos fiók kinyitását csak a megfelelı, a hozzá illı gomb benyomásával érhetjük el. Az egység a
nagybiztonsági (VdS A kategóriás) kulccsal hozható mőködésbe.
Nyitási módok:
Normál üzemmódban a fiókok automatikusan kinyílnak, amikor a késleltetési idı letelik.
Speciális üzemmódban a széf sípol, amikor a késleltetési idı letelik, de a fiók zárva marad. A fiók a
megfelelı gomb ismételt lenyomásával válik nyithatóvá.
Riasztórendszerbe való bekötés:
A széf hátulján található riasztó kimenetet használjuk. A riasztást a riasztógomb(-sín) lenyomásával
aktiválhatjuk, amely kívülrıl csatlakozik a széfhez. Az aktiválását követıen az összes fiók tiltva lesz.
Lehetıség van arra is, hogy az elsı fiok a riasztástól függetlenül nyitható maradjon.

TECHNIKAI ADATOK:
Késleltetési idı

0100 perc fiókonként

Külsö tiltás lehetısége

igen, 10/30 perc

Fiókok száma:

2–3

Standard szín

világos szürke, RAL 7035

Tápegység

110 - 230/15V, 2A, CE

Kisegítı tápegység

12V/1,2 Ah Akkumulátor

Méretek (M × Sz × Mé)

690* × 500 × 530 mm, *mag.állítás + (0 - 30 mm)

Tömeg:

80 kg

Belsı térfogat:

96 l

