
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. 

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Jakub Iwański
80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12 tel. 58 556-40-89
NIP: 584-255-26-42

www.kas-system.pl e-mail: biuro@kas-system.pl


