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BBP1-62Z
Multisejf jest specjalnym urządzeniem antynapadowym przeznaczonym do bezpiecznych wpłat i wypłat wartości
pieniężnych chronionym za pomocą opóźnienia czasowego. Na każdą szufladę można ustawić niezależnie czasową
zwłokę otwarcia do 15 minut (od 0 do 900 sekund). Możliwość zaprogramowania dodatkowej zwłoki czasowej bądź
blokady multisejfu w przypadku wywołania cichego alarmu. Dostęp do każdej szuflady multisejfu sterowany i
kontrolowany jest przez elektroniczny układ mikroprocesorowy. Otwarcie szuflady następuje po wprowadzeniu
odpowiedniego kodu z klawiatury, wybraniu numeru szuflady, odczekaniu ewentualnej zwłoki czasowej. Każdą szufladę
można indywidualnie przydzielić innemu kasjerowi bądź kierownikowi. Multisejf może posiadać funkcję sygnalizacji
niedomknięcia szuflady, gdzie czas reakcji można ustawić za pomocą klawiatury od 0 do 900 sekund. Sygnał będzie
emitowany do czasu zamknięcia szuflady. Programowanie multisejfu odbywa się poprzez przyjazne menu, w formie
konwersacji z ukazującymi się komunikatami na wyświetlaczu.

Multisejfy dwustanowiskowe 6 szufladowe kl. S1

FUNKCJE:
1. Ilość szuflad: 6.
2. Wymiary multisejfu (wysokość x szerokość x głębokość) i waga:
BBP1-62Z
670mm x 490mm x 460mm, 80kg
3. Szuflady otwierają się po wprowadzeniu kodu kasjera i wyborze numeru szuflady (jednostanowiskowe) lub kodu
szuflady kasjera (dwustanowiskowe). Programowanie multisejfu odbywa się poprzez przyjazne menu, w formie
konwersacji, z ukazującymi się komunikatami na wyświetlaczu.
4. Multisejf posiada interfejs RS(specjalne zamówienie). Przy użyciu tego interfejsu można obsługiwać multisejf z
klawiatury komputera PC lub podłączyć drukarkę i wydrukować historię zdarzeń.
5. Mechanizm otwierania wszystkich szuflad sterowany jest elektronicznie z programowaną zwłoką czasową
otwarcia odrębną dla każdej z szuflad w przedziale od 0 do 999 sek.
6. Użytkownik multisejfu może zaprogramować tzw. czas dodatkowego opóźnienia otwierania szuflad, który
wydłuża czas otwarcia szuflady w sytuacjach alarmowych. Pozwala to optymalnie dobrać czas opóźnienia
otwarcia szuflady w czasie normalnej pracy.
7. Organizacja kodów.
Multisejf posiada możliwość uaktywnienia tylko jednego użytkownika (kasjera) przez użytkownika
uprzywilejowanego (np. kierownika). Pozostali zalogowani kasjerzy są automatycznie blokowani
(jednostanowiskowe).
Multisejf posiada elastyczną organizację kodów (każdy kod może mieć max. 16 cyfr), którymi mogą posługiwać
się użytkownicy multisejfu.
Jeden kod główny tzw. Boss
Urządzenie posiada też dodatkowe zabezpieczenie blokujące multisejf w przypadku próby włamania do placówki
jako dodatkowa opcja.
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