
                                                                   Pokladničná zásuvka C425C 
 

 

 

 

s predným otváraním a voliteľným rozhraním 

                                                 

 

 
 

   Možnosť vkladania bankovie a šekov predné štrbinou 

 

 
 

 
 

 
  Dostatočne široký zakladač pre pohodlné umiestnenie 
5 druhov bankoviek vedľa seba (nastaviteľné priehradky) 

 

 

 

                      

 
       Odmontovaný zakladač s mincovníkom – pojazd                                            Čisté línie zadnej časti zásuvky 

            zaisťujú ložiská s oceľovými guličkami                                
 
 
 

  

 
• Dostatočne široký zakladač robustné plastové 

konštrukcie pre pohodlné umiestnenie 5 druhov 

bankoviek vedľa seba 

• Výmenný zakladač s prítlačnými kovovými 
držiakmi bankoviek s pružinou 

• Vyberateľný mincovník s 8 zásobníkmi mincí 

• Nastaviteľná veľkosť priehradiek 

• Lepšia manipulácia s bankovkami – hubka pre 

navlhčenie prstov v prednej časti zásuvky 

• Otváranie zásuvky možno vykonávať mechanicky 

kľúčikom alebo elektornicky 

• Elektornická kontrola zatvorenie zásuvky 

• Možnosť vkladania bankoviek a šekov predné 
štrbinou bez otvorenia zásuvky 

• Mechanicky odolná konštrukcia 

• Čisté apresné mechanické spracovanie 

• Univerzálne pripojenie ľubovolných pokladničných 

systémov pomocou konektora Virtuos® RJ50-

10P10C výberom príslušného exter. kábla 

• Súčasťou kábel RJ12 24V pre pripojenie 

k pokladničnej tlačiarni 

• Dodávané s dvoma kľúčmi k zámku 
 

 

> Základné parametre 
 

Zakladač:                     5x pre bankovky, 8x pre mince 

Farba:                          čierna prášková farba 

Držiaky bankoviek:        5x kovové 
Rozhranie:                    konektor RJ50-10P10C 

Elektronika otvárania:    solenoid 9-24V / max. 1A 

Detekcia zatvorenie:      microswitch – zatvorené =   

                                    zopnuté 

Zámok zásuvky:            trojpolohový – elektronické  

                                    otváranie, zamknuté, ručné 

                                    otvorenie 

Priem. doba poruchy:     MTBF 1 000 000 cyklov 

Rozmery / hmotnosť:     425 (Š) x 100* (V) x 455 (H)  
                                    mm / 8,6 kg 

Balenie – kartón:           474 (Š) x 145 (V) x 503 (H) 

                                    mm / 9,4 kg 
 

                                  * merané bez gumových nožičiek vysokých 10 mm 
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Zvlhčujúci hubka pre lepšiu manipuláciu s bankovkami                      Vo dne zásuvky je v zadnej časti umiestnený konektor   

                                                                                                                 a kolík pre núdzové otvorenie zásuvky       

 
 

Príslušenstvo + rozmery zakladača 
 

                                    
 

 

Plastový výmenný zakladač s kovovými držiakmi bankoviek a vyberateľným mincovníkom (súčasťou dodávky) 

 

 

               
 

 

 Uzamykateľný kovový kryt (voliteľné príslušenstvo)                                       Rozmery priehradiek zakladače 

 
 

Objednacie kódy 
 

EKN0112 Pokladničná zásuvka C425C – s káblom, kovové držiaky, 9-24V, čierna 

EKN9020 Náhradný plastový zakladač na peniaze pre C425, kovové držiaky bankoviek 

EKN9021 Uzamykateľný kryt pre pokladničnú zásuvku C425 
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