PODAJNIK KASOWY Z PRZESUWNĄ ŁÓDKĄ
PODAJNIKI KASOWE Z PRZESUWNA ŁÓDKĄ
STANOWIĄ NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE WSZELKICH
STANOWISK WYMIANY GOTÓWKI OKIEN
KASOWYCH / KAS BILETOWYCH
PRZESUWNA ŁÓDKA Z BLOKADĄ – sterowana od strony kasjera
spełnia następujące zadania:
•
w pozycji skrajnej ogranicza dokuczliwy przeciąg,
•
umożliwia bezpieczny i widoczny dla 2 stron transakcji
transfer gotówki – w sposób pośredni, bezkontaktowy
•
po zablokowaniu zamyka dostęp do komory podajnika
od strony klienta – np. po zamknięciu stanowiska
kasowego.
Produkujemy następujące typy podajników z przesuwną
łódką – różnią się głównie wysokością:
•

PŁYTKI typ IB-pk4, IB-pk4-L – pod przesuwna łódką
wyprofilowana komora o wysokości 10mm umożliwia
przekazywanie także pojedynczych dokumentów
formatu A4

•

GŁĘBOKI typ IB-pk3, IB-pk3-L – pod przesuwna łódką
komora o wysokości 98mm umożliwia swobodne
przekazywanie dokumentów formatu A4 oraz
PAKIETÓW o wymiarach 140x220x80mm, broni
krótkiej, wiązek banknotów...

•

IB-pk4, IB-pk3, IB-pk5,

STANDARDOWY typ: IB-pk5, IB-pk5-L - pod
przesuwna łódką regularna komora o wysokości
50mm umożliwia swobodne przekazywanie
dokumentów formatu A4, czytników PIN-KODU kart
płatniczych.

Przesuwna łódka
Przesuwna
komora pod łódką

•

DUŻY - IB-pk7 - podajnik z niezależnie przesuwną i
pojemną łódką oraz komorą podawczą
IB-pk7
Duże wymiary łódki oraz komory umożliwiają
swobodny transfer gotówki, dokumentów, czytników PIN-KODU, towarów, broni krótkiej, amunicji, ...

•

Podajniki w wersji wydłużonej (L): IB-pk3-L, IB-pk4-L IB-pk5-L przystosowane są do montażu pod profilem (ramą)
okna grubszym niż 50mm – nawet do 100mm!!!

Charakterystyka:
•
elementy podajnika: ramka i przesuwna łódka (w IB-pk3, IB-pk3-L także dno komory) wykończone szlifowaną stalą
nierdzewną, pozostałe elementy lakierowane proszkowo na kolor czarny,
•
zaokrąglone krawędzie zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania,
•
łódka przesuwna zamontowana na stalowych prowadnicach kulkowych, wyposażona w blokadę przesuwu
•
estetyczne i precyzyjne wykonanie,
•
produkt POLSKI – jakość KAS-SYSTEM.
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Podajniki o długości standardowej do montażu pod ramą / profilem okna o grubości do 50mm
Typ
Wysokość komory
podajnika podawczej pod łódką
[mm] – wymiar A

Wymiar zewn.
podajnika [mm]
Dł. x Szer. x Wys.

Uwagi

na na przekroju

IB-pk4

10

400 x 320 x 55 PŁYTKI podajnik umożliwia także transfer

IB-pk5

50

400 x 320 x 92 STANDARDOWY podajnik-umożliwia

pojedynczych dokumentów formatu A4

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI
PODAJNIKA

przekazywanie gotówki, dokumentów,
czytników PIN kart płatniczych

A

400 x 320 x 134 GŁĘBOKI podajnik - oprócz gotówki umożliwia

IB-pk3

98

IB-pk7

Przesuwna
komora o wym
295x295x85

swobodny transfer pakietów, broni krótkiej,
dokumentów formatu A4 ...

642 x 438 x 146 DUŻY podajnik - pojemne, niezależnie

przesuwne: łódka (230x296x28mm) i komora

Podajniki WYDŁUŻONE - do montażu pod ramą / profilem okna o grubości od 50mm do 100mm
Typ
Wysokość komory
podajnika podawczej pod łódką
[mm] – wymiar A

Wymiar zewn.
podajnika [mm]

Uwagi

na na przekroju)

IB-pk4-L

10

450 x 320 x 55 PŁYTKI podajnik umożliwia także transfer pojedynczych dokumentów

IB-pk5-L

50

450 x 320 x 92 STANDARDOWY podajnik-umożliwia przekazywanie gotówki, dokumentów,

IB-pk3-L

98

formatu A4

czytników PIN kart płatniczych

450 x 320 x
134

GŁĘBOKI podajnik - oprócz gotówki umożliwia swobodny transfer pakietów,
broni krótkiej, dokumentów formatu A4 ...

UWAGA:
•
Wszystkie podajniki kasowe (montowane w blacie dwustronnym pod szybą) przeznaczone są do montażu
wewnątrz pomieszczeń. Montaż na zewnątrz pod warunkiem właściwego zadaszenia od strony klienta.
•
Do montażu na zewnątrz sugerujemy nasze podajniki szufladowe oraz specjalne wersje podajników kasowych
(100% nierdzewne z odwodnieniem – wykonywane na specjalne zamówienie).

FABRYCZNA INTEGRACJA PODAJNIKA Z INTERKOMEM KASOWYM – HIT !!!

Dzięki umieszczeniu mikrofonu i głośnika w oddzielnych obudowach ograniczone zostało przypadkowe zasłanianie przez
klienta mikrofonu i/lub głośnika - co mogło powodować sprzężenia i ograniczenie słyszalności.

Od teraz KAŻDY nasz PODAJNIK z przesuwną pokrywą lub łódką
może być fabrycznie zintegrowany Z INTERKOMEM !!!
Proponowane rozwiązanie polega na tym iż mikrofon i głośnik klienta znajdują się
w metalowych wandaloodpornych obudowach połączonych z ramą podajnika
kasowego.
Jest to doskonałe rozwiązanie problemu oddzielnego montażu interkomu,
poprowadzenia i zabezpieczenia przewodów przed wandalami zrywającymi
elementy interkomu (często spotykana sytuacja na dworcach i halach biletowych).
W celu wykonania fabrycznej integracji obudów z podajnikiem, prosimy o podanie grubości ramy okna / profilu nad
podajnikiem.
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