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Brug 

Til opbevaring af pengesedler, mønter og andre værdier i arbejdstiden. 
Enheden er også egnet til opbevaring af sedler og mønter om natten.  

Beskrivelse  
Skabet er en svejset enhed bygget af koldvalset stål. 
Skillevægge mellem skuffer er svejset til skabet. 
En sliske for deponering af sedler i den nederste skuffe sidder i øverste 
venstre side (højre side på speciel ordre). 
Hver sikkerheds skuffe er låst til skabet ved en låsebolt placeret på bagsi-
den indvendige i skabet.  
Højde justerbart 
Højden kan justeres med justerbare fødder mellem 685 og 720 mm.  
(Hvis de justerbare fødder er fjernet bliver højden 672 mm.)  
Fastboltning  
I bunden af skabet er der to huller til fastgørelse af enheden til gulvet, hvis 
det kræves.  
Antal skuffer:  

Den øverste skuffe har en bakke til gummi stempler, kuglepenne, clips 
og lignende. 
Den tredje sikkerhed Skuffe er åbnet af en PIN lås med forudindstillede 
programmerbare tidsforsinkelse.  

De to øverste sikkerheds skuffer er for midler, som kassereren har brug 

for at have let tilgængelige. Afhængig af arbejdsgange mønter, uden-
landsk valuta eller formularer kan opbevares her. 

Den nederste skuffe modtager og beskytter sedler, der har været indbe-
talt gennem skakten.  
Låsning  

Pinkode lås: Enheden er udstyret med Robur unikke pinkode lås, som er 
integreret i konstruktionen. Fra tastaturet kan individuelle koder og tidsfor-
sinkelser let programmeres til hver skuffe. 
Skabet har nøgleafbryder som aktiverer pinkode-lås.  
Indvendigt udstyr  
Den øverste skuffe har en stationær bakke. De to øverste sikkerheds 
skuffer har to bevægelige delere hver.  
specialbeslag  
Se venligst næste side  
Driftspænding  
Hver enhed er tilsluttet lysnettet 240 AC med en transformer. 
Operating Voltage 12 AC Maksimal strømforbrug er 1,6 A. 
Et backup batteri er til rådighed på anmodning.  
Finish  
Silver metallic.  

Denne label er placeret på skabet  

Sikringsskab med tidslås/Dropboks 

TYPE RSH 2000 



Mål og Vægt  

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.  

  

 Ctcoin danmark A/S   

 Holkebjergvej 138   

 5250 Odense SV   
 63127540   
 ctcoindanmark@ctcoin.com   
 www.ctcoinshop.dk    
        

Ydre mål. Højde* Brede Dybde** Vægt 

 685 - 720 450 400 63 kg 

*  

** 

     

Skuffer Højde Fri Højde Brede Dybde 

De 2 øverste 

Skuffer 
125 128 330 325 

Den nederste 

skuffe 
165 198 330 325 

Hvis de justerbare fødder fjernes højden vil være 672 mm. 

Uden Håndtag  (+45 mm). 

Fittings 

Bakke 
For gummi stempler, kuglepenne, 

papirclips og lignende. 

Boks til dropskuffe 
 

 

h: 150 mm, b: 270 mm, d: 325 mm 

Boks for sedler med 9 skillerum Seddel holder 
Med mønt indsats.  

(Tilkøb ekstra) 

Møntbakke –DK 7 
h: 50 mm, b: 330 mm, d: 185 mm 

Mønt bakke 
(Ekstra udstyr) 

(2 mønt bakke + 1 bakke kan 


