Välisäilökassakaapit
E2-400 DP

KASO E2-400 DP VÄLISÄILÖKASSAKAAPIT
Helppokäyttöinen ja turvallinen ratkaisu kassatilityksille 24 TUNTIA VUOROKAUDESSA

Kaso välisäilökassakaapit on suunniteltu erityisesti kauppaliikkeiden rahahuollon tarpeisiin.
Ne soveltuvat kohteisiin ja liiketiloihin, joissa vaaditaan vaivatonta ja turvallista ratkaisua
päivittäisten rahatilitysten tallennusten ja säilytysten suhteen. Ratkaisu voi olla täysin avaimeton,
jolloin sen käyttö on turvallista ja nopeaa, vapauttaen samalla henkilökuntaa
kaupan varsinaiseen tehtävään: ASIAKASPALVELUUN
Testattua turvallisuutta
• Kaso E2-400 DP välisäilökassakaapit on testattu yhteiseurooppalaisen testistandardin
EN 1142-2 mukaisesti murtosuojaluokkaan Euro D-II
• Pudotusluukku on manipulointisuojattu ja varustettu onginnanestolaitteistolla
• Välisäilökassakaapit toimitetaan lattiaanpulttausvalmiudella
• Henkilökunnalla ei ole pääsyä välisäilökassakaapin sisälle

Vakiovarusteet
•
•
•
•
•
•

Vaihtoavaiminen Mauer-avainlukko, 2 kpl avaimia
Onginnanestolaitteisto
Kevyt paino – pienet mitat; helpottaa asentamista ja sijoittamista liiketilaan
Lattiaanpulttausvalmius
Pintakäsittelynä pisaramaalaus sävyyn RAL 7035
Pudotusluukun mitat 45 (K) x 235 (L) x 155 (S) mm. 			
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Lisävarusteet
• Elektroninen näppäinlukko, yhdellä tai useammalla käyttäjäkoodilla,
esim. henkilökunta + arvokuljettaja
• Elektronisen lukon liitäntävalmius kv-lukijaan
• Seisminen runkoääni-ilmaisin, liitäntävalmius ri-järjestelmään
• Pudotusluukun lukitus Abloy-lukolla + tarvittava määrä käyttöavaimia.
Valmius sähkölukolle.
• Lukittavat sisälokerot (kts viereinen kuva). Ylälokero 500 mm pudotettaville
turvapusseille (avain ja pääsy vain arvokuljettajalla), alalokerot 350 mm
(myymälän omaan käyttöön, esim pohjakassat + vaihtorahat).
Myös muut vaihtoehdot asiakkaan toiveiden mukaan
• Pudotusluukun sijoitus kaapin takaseinälle (180°), täyttö takaa,
tyhjennys edestä (esim. säilön asennus seinäläpivientinä)
• Säilöön integroidut sisäkamerat (pudotuksen todentaminen ja tapahtuma
tallennus), turvapussien viivakoodiluku ja kuittitulostus

Kaso E2-430 DP
välisäilökassakaappi.

Helppo käyttää

Malli

Aseta turvapussi pudotusluukkuun, sille varattuun
tilaan.

E2-410 DP

Työnnä pudotusluukku
kaapin sisään.

E2-420 DP

Vedä pudotusluukku ulos
kaapista ja varmista, että
turvapussi on pudonnut
kaappiin.

E2-430 DP

Ulkomitat mm
Korkeus
Leveys
Syvyys

915
585
530

1265
585
530

1615
585
530

Sisämitat mm
Korkeus
Leveys
Syvyys

493
486
364

843
486
364

1193
486
364

Paino
Euro D-II

410

460

510

Pudotusluukun korkeus

762

1112

1462

Tilavuus l

87

149

211
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Vedä pudotusluukku ulos
kaapista.

