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VOORKOM DIEFSTAL
VAN BANKBILJETTEN
BIJ UW KASSA'S

AIR COUNTER UNIT
INBRAAKBEVEILIGING VOOR BANKBILJETTEN
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Wordt onder de toonbank gemonteerd om bankbiljetten
veilig op te bergen en te beschermen.
• Gemakkelijk bereikbare afstortsleuf.
• Kan tot 350 bankbiljetten bevatten.

BY

• Twee sleutelsloten: één om de opslagruimte te openen en één
om van de toonbank te verwijderen, zodat u hem gemakkelijker
kunt legen.
• Sterke stalen constructie.
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Uitw. hoogte (mm)

Uitw. breedte (mm)

Uitw. diepte (mm)

Nettogewicht (kg)

Capaciteit (aantal
biljetten)

M-350

235

105

190

2,4

350

*Bij elektronische modellen voegt u 20 mm toe voor het toetsenbord.

CONSTRUCTIE

SLOTEN

BOUTEN
Verzinkte stalen bouten beveiligen de deur op een effectieve
manier als deze vergrendeld is.
DEUR & CORPUS
De deur is gemaakt van 4 mm dik staal en de corpus van 2 mm dik
staal. Het hele constructie is voorzien van poedercoating voor een
langdurige bescherming.

INTERNE AANPASSINGEN
PLAN
Voor de Air M-15 is één uitneembare plank
verkrijgbaar.

SLEUTELSLOT
Air-safes met sleutelslot worden gesloten en
geopend door de sleutel om te draaien. Het
dubbelbaard slot wordt geleverd met twee
identieke sleutels.
ELECTRONISCH SLOT
Air-safes met electronisch slot zijn voorzien
van gepatenteerde, programmeerbare sloten
die een code van 4 tot 8 cijfers kunnen
opslaan. Eenmaal geprogrammeerd, zal het
slot bij drie opeenvolgende pogingen om een
onjuiste code in te voeren, gedurende 20
seconden in de slaapstand gaan. Bij nog eens
drie opeenvolgende foutieve pogingen volgt
een time-out van vijf minuten.

Erkende dealer

www.chubbsafes.com

BY

De in dit materiaal vermelde gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet contractueel bindend. Het merk Chubb is eigendom van Chubb PLC en is een gedeponeerd handelsmerk dat onder licentie wordt gebruikt. Zie www.chubbsafes.com voor meer informatie.
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