
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECURINESS ATM Sikring 

Vores ATM M6 er designet til at hæmme rentabiliteten af røverier fra pengeautomater ved effektivt at 

sørge for at pengesedlerne påføres flydende farvestof, således at kriminelle ikke kan benytte 

pengesedlerne. Det er ikke hensigten, at dette system yder nogen form for anden beskyttelse imod 

personale eller kunder, men markedets mest sikre beskyttelse af de likvide midler som til enhver tid 

forefindes i pengekassetterne i pengeautomaten. 

                     

FAKTA 

Influerer ikke i den enkelte ATM producents systemer og er ikke afhængig af producentens systemer 

og software for at fungere. 

Kan håndtere mellem 1 og 6 penge kassetter. 

Bruger ikke unødig plads i penge kassetterne. 

Kræver ingen passwords, nøgler eller tastaturer – bruger SIMPLY låsning og oplåsning. 

Nem og enkel installation. 

Kan tilsluttes eksternt udstyr for fjernbetjent aktivering. 

SECURINESS 

ATM Sikring 

 

 

                                                                    Kontakt os venligst for mere information 

                                                   www.securiness.com 



Vores ATM M6 Kontrol Boks 

En M6 kontrol boks installeres i hver enkelt ATM og er fastsat i enten en lodret eller vandret position. 

Kontrol boksen har stik til op til seks samtidige kassetter, fire lysdioder, en elektronisk nøgle sokkel og 

et RJ11-stik, så en fjernbetjent enhed kan tilsluttes. 

Når vores M6 kontrol boks er installeret i den respektive ATM, bliver den tilsluttet lysnettet gennem 

en konverter som drives af et 12 volt DC med 1 ampere. Kontrol boksen har også et backup batteri, 

som gør det muligt for systemet at køre i op til 12 timer i tilfælde af et eventuelt strømsvigt og denne 

sikkerhedsperiode på 12 timer kan forlænges efter behov. 

Armeringen af vores M6 kontrol boks er designet til at være så enkel og funktionel som mulig.  

Vores M6 er tilknyttet til ITB (Ink Trigger Board), som er forbundet i kassetten til systemet af 

flydende farvestof. Vores ITB er i konstant kommunikation med M6 kontrol boksen, når systemet er 

aktiveret. I tilfælde af at systemets ITB mister kommunikation med kontrol boksen, som for eksempel 

hvis kabel mellem kassetter og kontrol boks trækkes ud, klippes over, etc., vil systemet aktivere 

farvestoffet i alle tilsluttede kassetter. 

SECURINESS ATM sikring er hurtig og nem at installere, enkel at anvende, fylder ikke i penge-

kassetterne, minimal vedligeholdelse og farvestoffet er effektiv i permanent nedbrydelse af alle typer 

af pengesedler, herunder polymer. 

                                                    www.securiness.com 


