PODAJNIKI 1-SZUFLADOWE -TYPOWE
WYBORU PODAJNIKA NALEŻY DOKONAĆ MAJĄC NA UWADZE PRZEDE WSZYSTKIM WYMAGANĄ
WIELKOŚĆ KOMORY PODAWCZEJ (patrz tabele) oraz WARUNKI MIEJSCA MONTAŻU PODAJNIKA:

Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie,
lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety
RAL - standardowo RAL9007.
dno komór podajników IB-ps1, IB-ps1i, IB-ps5, IB-ps5i ,
IB-ps11 wykończone szlifowaną stalą nierdzewną,
do wyboru modele zróżnicowane pod względem
wielkości komór podawczych,
szerokie możliwości miejsca montażu - w panelu
stalowym / aluminiowym, w drzwiach, w murze, w
ściance KG...
podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty mocujące, umożliwiające łatwy montaż podajnika w
panelu / murze a wybrane modele dodatkową podporę wewnętrzna,
zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty podajnik
nie wystaje poza bryłę obiektu (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),
bryzgoszczelna konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach
atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
uszczelka na obwodzie szuflady !!!
po zamknięciu zabezpiecza kasjera przed przeciągiem,
od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
blokada wysuwu w skrajnych położeniach szuflady, UNIEMOŻLIWIA niepowołane otwarcie podajnika
oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od strony zewnętrznej,
estetyczne i precyzyjne wykonanie,
produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM.
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Ofertę podajników 1-szufladowych TYPOWYCH podzieliliśmy na 2 grupy:
• podajniki typowe z komorą wyprofilowaną,
• podajniki typowe z komorą regularną.
Podajniki typowe Z KOMORĄ WYPROFILOWANĄ – ZE SKOSAMI:
Typ

Wymiar komory
podawczej
szer. x dł. x wys.
[mm]

Uwagi

Wymiar zewn.
podajnika
szer. x dł. x wys.
[mm]

IB-ps5

230 x 210(142) x 60

340 x 318 x 150 Mały podajnik na gotówkę, bilety – idealny na stanowiska kasowe – KASY

IB-ps5i

230 x 210(142) x 60

440 x 324 x150 Mały podajnik na gotówkę, bilety – idealny na stanowiska kasowe – KASY

IB-ps1

230 x 330(205) x 60

340 x 443 x 150 Standardowy podajnik idealny do przekazywania dokumentów formatu A4,

IB-ps1i

230 x 330(205) x 60

440 x 439 x 150 Standardowy podajnik idealny do przekazywania dokumentów formatu A4,

IB-ps11

230 x 400(305) x 80

340 x 561 x 172 Większy i głębszy niż standardowy podajnik do przekazywania dokumentów A4,

BILETOWE, kasy parkingowe. Wyprofilowana komora podawcza. Uchwyt
sprężysty przytrzymujący banknoty.
BILETOWE, kasy parkingowe. Wyprofilowana komora podawcza. Uchwyt
sprężysty przytrzymujący banknoty.
gotówki, drobnych towarów; dno podajnika wykończone szlifowaną stalą
nierdzewną. Wyprofilowana komora podawcza. Uchwyt sprężysty
przytrzymujący banknoty
gotówki, drobnych towarów; dno podajnika wykończone szlifowaną stalą
nierdzewną. Wyprofilowana komora podawcza. Uchwyt sprężysty
przytrzymujący banknoty.

gotówki, drobnych towarów, przystosowany do montażu w murze o grubości
~220mm lub więcej (do uzg). Dno podajnika wykończone szlifowaną stalą
nierdzewną. Wyprofilowana komora podawcza. Uchwyt sprężysty
przytrzymujący banknoty

IB-ps1 – komora na dokumenty A4
IB-ps5 – mała komora na
gotówkę

IB-ps5i mały do kas biletowych

IB-ps1i
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Podajniki typowe Z KOMORĄ REGULARNĄ – BEZ SKOSÓW:
Uwagi

Typ

Wymiar komory
podawczej
szer. x dł. x wys.
[mm]

IB-ps1-T

230 x 330 x 60

340 x 443 x 150 NAJMNIEJSZY PODAJNIK Z REGULARNĄ KOMORĄ.Standardowy podajnik

IB-ps4i

260 x 320 x 120

402 x 449 x 273 Podajnik idealny do przekazywania dokumentów formatu A4, średnich

IB-ps4-L
NEW

260 x 405 x 120

392 x 534 x 233 Podajnik idealny do przekazywania dokumentów formatu A4 w teczce,

IB-ps3iopcja

340 x 380 x 120

484 x 544 x 281 Podajnik idealny do przekazywania segregatorów, towarów, sztang papierosów,

IB-ps12

500 x 400 x 220

640 x 623 x 347 BARDZO POJEMNY PODAJNIK z regularną GŁĘBOKĄ komorą.

IB-ps7i

500 x 500 x 200

640 x 646 x 357 BARDZO POJEMNY PODAJNIK z regularną komorą.

Wymiar zewn.
podajnika
szer. x dł. x wys.
[mm]

idealny do przekazywania dokumentów formatu A4, gotówki, drobnych
towarów, np. sztang papierosów.

towarów, sztang papierosów, broni, amunicji. Regularna (bez skosów) komora
podawcza.
średnich towarów, sztang papierosów, broni, amunicji. Przystosowany do
montażu w murze o grubości ~150mm lub więcej (do uzg). Regularna (bez
skosów) komora podawcza.
broni, amunicji. Regularna (bez skosów) komora podawcza.

IB-ps1-T – bez skosów

IB-ps4i - uniwersalny

IB-ps7i – duży podajnik
IB-ps4-L – na dokumenty A4 w teczce
IB-ps12 - głęboki
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Przykładowe montaże:
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PODAJNIKI 1-SZUFLADOWE
2 komorowe
Komora towarowa o regularnym kształcie + płytka wyprofilowana komora na gotówkę. Podajnik
stosowany na stacjach paliw, w punktach sprzedaży nocnej...
WYBORU PODAJNIKA NALEŻY DOKONAĆ MAJĄC NA UWADZE PRZEDE WSZYSTKIM WYMAGANĄ
WIELKOŚĆ KOMORY PODAWCZEJ (patrz tabela) oraz WARUNKI MIEJSCA MONTAŻU PODAJNIKA:

Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie,
lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety
RAL - standardowo RAL9007.
do wyboru modele zróżnicowane pod względem
wielkości komór podawczych,
szerokie możliwości miejsca montażu - w panelu
stalowym / aluminiowym, w drzwiach, w murze, w
ściance KG...
podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty
mocujące, umożliwiające łatwy montaż podajnika w
panelu / murze a wybrane modele dodatkową podporę
wewnętrzna,
zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty podajnik
nie wystaje poza bryłę obiektu (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),
bryzgoszczelna konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach
atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
uszczelka na obwodzie szuflady !!!
po zamknięciu zabezpiecza kasjera przed przeciągiem,
od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
blokada wysuwu w skrajnych położeniach szuflady, UNIEMOŻLIWIA niepowołane otwarcie podajnika
oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od strony zewnętrznej,
estetyczne i precyzyjne wykonanie,
produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM.
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Podajniki dwukomorowe:

Typ

Wymiar komory
podawczej
szer. x dł. x wys.
[mm]

Uwagi

Wymiar zewn.
podajnika
szer. x dł. x wys.
[mm]

IB-ps3i

240 x 380 x 120

484 x 544 x 281 Podajnik 2-komorowy: pojemna regularna komora towarowa idealna na stacje

IB-ps3i-M

320 x 200 x 120

542 x 359 x 273 Podajnik 2-komorowy: regularna komora towarowa idealna na stacje paliw do

paliw do przekazywania płynów w opakowaniac do 5l oraz innych towarów +
wyprofilowana część gotówkowa.
przekazywania niewielkich towarów + wyprofilowana część gotówkowa.
Przezanczona do montażu w niewielkich, ciasnych obiektach.

Przykładowe montaże:
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PODAJNIK SZUFLADOWY
z UCHYLNYM CZOŁEM
Podczas wysuwu uchylne czoło podajnika się uchyla ku dołowi co sprawia iz osoba na zewnątrz – np.
kierowca w samochodzie ma ułatwiony wgląd i dostęp do zawartości komory podajnika.
STANDARDOWE WARUNKI MIEJSCA MONTAŻU PODAJNIKA:

Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana
proszkowo na wybrany kolor z palety RAL - standardowo
RAL9007.
dno komory wykończone szlifowaną stalą nierdzewną
uchwyt sprężysty przytrzymujący banknoty
do wyboru modele zróżnicowane pod względem wielkości komór
podawczych,
szerokie możliwości miejsca montażu - w panelu stalowym /
aluminiowym, w drzwiach, w murze, w ściance KG...
podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty mocujące,
umożliwiające łatwy montaż podajnika w panelu / murze a wybrane
modele dodatkową podporę wewnętrzna,
zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony
zewnętrznej (klienta) zamknięty podajnik nie wystaje poza bryłę obiektu (ramka gr. 3 mm przylega do
ściany),
bryzgoszczelna konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach
atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
uszczelka na obwodzie szuflady !!!
po zamknięciu zabezpiecza kasjera przed przeciągiem,
od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
blokada wysuwu w skrajnych położeniach szuflady, UNIEMOŻLIWIA niepowołane otwarcie podajnika
oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od strony zewnętrznej,
estetyczne i precyzyjne wykonanie,
produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM.
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Podajnik z uchylnym czołem:

Typ

Wymiar komory
podawczej
szer. x dł. x wys.
[mm]

IB-ps6i

240 x 310 x 80

Uwagi

Wymiar zewn.
podajnika
szer. x dł. x wys.
[mm]

490 x 539 x 205 Podajnik z uchylnym czołem szuflady – idealny dla obsługi kierowców na
stacjach paliw, w kasach parkingowych, w punktach poboru opłat i wymiany
dokumentów, itp. Wyprofilowana komora podawcza wykończona szlifowaną
stalą nierdzewną.

Przykładowy montaż:
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PODAJNIK SZUFLADOWY-WRZUTOWY
typ IB-ps8/A3, IB-ps8/A4

Podajnik szufladowy wrzutowy (inne nazwy: wrzutnia kasowa, wrzutnia towarowa, wrzutnia podawcza) - służy
do deponowania przez ścianę lub drzwi - pakietów, dokumentów, towarów - bez konieczności udziału osoby
znajdującej się wewnątrz pomieszczenia.
Osoba upoważniona - np. konwojent, kierowca, kurier - otwiera szufladę, wkłada do komory towar / dokumenty /
inną zawartość przeznaczoną do zdeponowania, zamyka szufladę i w tym momencie dzięki zapadni zawartość
podajnika wypada po drugiej stronie ściany / drzwi - do pojemnika, zintegrowanego sejfu lub luzem.
Dostęp do szuflady wrzutowej może być blokowany kluczem.

Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW WRZUTOWYCH:
•
•
•
•

•
•

konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL,
zamek kluczowy blokujący dostęp do podajnika,
szuflada wrzutowa zamontowana na stalowych prowadnicach kulkowych,
podajnik może być fabrycznie przystosowany do zamontowania:
• w murze o dowolnej grubości,
• panelu stalowym / aluminiowym,
• ściance KG,
• drzwiach.
Estetyczne i precyzyjne wykonanie,
Produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM

Zasada działania podajnika wrzutowego:
•

•
•

•

Jeżeli dostęp do podajnika blokowany jest zamkiem (decyzja administratora urządzenia) to:
wkładamy klucz do zamka, odryglowujemy zamek. Jeżeli dostęp do podajnika nie jest blokowany to
pomijamy tę czynność.
Za pomocą uchwytu wysuwamy do oporu szufladę (podczas wysuwania szuflady uchylne dno komory
unosi się do pozycji poziomej).
Umieszczamy kopertę w komorze szuflady, wsuwamy szufladę do oporu – podczas wsuwania dno
szuflady uchyla się tak, aby zdeponowana przed chwilą koperta wypadła po drugiej stronie muru z
podajnika (np. do umieszczonego pod podajnikiem pojemnika, kosza, itp.).
Jeżeli dostęp do podajnika blokowany jest zamkiem (decyzja administratora urządzenia) to:
zakluczamy zamek. Jeżeli dostęp do podajnika nie jest blokowany to pomijamy tę czynność.
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Podajnik IB-ps8/A3:
•
•
•
•

wymiary komory wrzutowej 320x440x80mm umożliwia deponowanie dokumentów formatu A3
dopuszczalne obciążenie komory podajnika (waga depozytu) do 40kg,
zamek kluczowy z możliwością wyjęcia klucza w pozycji otwartej lub zamknietej,
standardowo przystosowanie do zamontowania w murze o grubości do 275mm - możliwość zmiany.

Podajnik standardowy IB-ps8/A4:
•
•
•
•

wymiar komory wrzutowej 320x260x80mm umożliwia deponowanie dokumentów A4 w teczce,
dopuszczalne obciążenie komory podajnika (waga depozytu) do 40kg,
zamek kluczowy z możliwością wyjęcia klucza w pozycji otwartej lub zamknietej,
standardowo przystosowanie do zamontowania w murze o grubości do 275mm - możliwość zmiany.
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BEZPIECZNY PODAJNIK SZUFLADOWY - z pokrywą
opracowany dla wojska - wg wytycznych NATO/ MON.
Typ: IB-ps10A3, IB-ps10/A4
•
•
•
•

•
•

Bezpieczny podajnik szufladowy z klapą opracowany dla wojska wg wytycznych NATO.
Podajnik przystosowany do montażu w murze o
grubości 300mm.
Komora podawcza o głebokości 150mm umożliwia
sprawny transfer
Zgodnie z wytycznymi dostęp do komory
zabezpieczony jest klapą podtrzymywaną w pozycji
otwartej przez siłownik gazowy.
Klapę można unieść tylko w pozycji zamkniętej
podajnika.
Podajnik może być stosowany wszędzie tam gdzie
wymagane jest zwiększone bezpieczeństwo
podczas przekazywania dokumentów, towarów,
przedmiotów pomiędzy pomieszczeniami - wojsko,
policja, zakłady karne, sądy, prokuratura, inne
instytucje...

Charakterystyka PODAJNIKA SZUFLADOWEGO Z POKRYWĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

od strony wewnętrznej dostęp do komory podajnika zabezpieczony odchylaną klapą podtrzymywaną w
pozycji otwartej przez gazowy siłownik,
możliwośc otwarcia klapy tylko w pozycji zamkniętej podajnika,
blokada wysuwu szuflady w skrajnych położeniach szuflady, UNIEMOŻLIWIA niepowołane otwarcie
podajnika oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od strony zewnętrznej,
podajnik standardowo przystosowany do montażu w murze o grubości do 300mm (można zmienić)
zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty podajnik nie
wystaje poza bryłę obiektu (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),
bryzgoszczelna konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach
atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
uszczelka na obwodzie szuflady
konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety
RAL- standardowo RAL 9006, RAL 9007- aluminium,
od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM
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Posiadamy 2 modele podajników z klapą:
•

IB-ps10/A3: bardzo pojemna komora podawcza o wymiarach 585x450x150mm umożliwia sprawny
transfer dokumentów formatu A3, segregatorów i innych pakietów, towarów, przedmiotów,

•

IB-ps10/A4: komora podawcza o wymiarach 260x450x150mm umożliwia sprawny transfer
dokumentów formatu A4 w teczce, innych pakietów, towarów, przedmiotów,

Jeżeli powyższa konstrukcja nie spełnia Państwa oczekiwań, to istnieje możliwość przekonstruowania lub
wykonania nowego modelu wg wytycznych Klienta - prosimy o kontakt.
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BEZPIECZNY PODAJNIK NIEWYSUWANY - działający na
zasadzie śluzy NOWOŚĆ 2019!!!
ZASADA DZIAŁANIA:
Czoło zewnętrzne podajnika oraz klapa wewnętrzna podajnika - otwierane naprzemiennie.
Aby otworzyć zewnętrzne czoło podajnika i udostęnić komorę, obsługujący podajnik musi zamknąć
pokrywę/klapę.
W drugą stronę: uniesienie wewnętrznej pokrywy blokuje możliwość otwarcia zewnętrznego czoła
podajnika.
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Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety
RAL - standardowo RAL9007.
dno komory wykończone szlifowaną stalą nierdzewną
do wyboru modele zróżnicowane pod względem wielkości komór podawczych,
szerokie możliwości miejsca montażu - w panelu stalowym / aluminiowym, w drzwiach, w murze, w
ściance KG...
podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty mocujące, umożliwiające łatwy montaż podajnika w
panelu / murze a wybrane modele dodatkową podporę wewnętrzna,
zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty podajnik
nie wystaje poza bryłę obiektu (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),
bryzgoszczelna konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach
atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
uszczelka na obwodzie szuflady !!!
po zamknięciu zabezpiecza kasjera przed przeciągiem,
od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
blokada OTWARCIA UNIEMOŻLIWIA niepowołane otwarcie podajnika oraz siłowe zamknięcie otwartego
podajnika od strony zewnętrznej,
estetyczne i precyzyjne wykonanie,
produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM.
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