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SECURINESS Mobil Kontantboks
Vores Mobile Kontantboks er baseret på den oprindelige Cash Defender som oprindeligt blev opfundet
af C. Macleod.
Den Mobile Kontantboks med den nyeste teknologi er i dag iblandt markedets ypperste kontantbokse
og regnes for den sikreste og med den længste levetid.

www.securiness.com

FAKTA
Alle standard funktioner der kræves af G4S CASH SERVICES SA er overholdt.
Monteret som standard med 7 spredte røg pyrotekniske enheder. Dette resulterer i en mere ligelig
fordeling af både varme og røg baseret farve.
Flydende Dye med ny og effektiv flydende baseret farvestof system, som er udgivet indenfor 2
sekunder efter udløsningen af enheden og med en mere effektiv grad af farvning.
Alle plastkomponenter, herunder lås og aftrækkerbøjle resulterer i lav vægt. Vægt inklusive farve
systemerne, er mindre end 10 kg.
Boksen fastholder en særskilt revision funktion, som sporer alle service udført, hvornår og hvor og
karakteren af. Det har også programmerbar service timere, som vil underrette personale og
operationelle niveauer.
Batterierne er 2 af Lithium batteri celler, som arbejder ved 7,2 volt, og er af samme type batteri som
anvendes i mobiltelefoner. Det giver også mulighed fuld opladning fra en forsyningsspænding fra 9 til
24 volt og boksen kan derfor oplades via bilens cigaretstik. Batterilevetiden på disse celler er omkring
2 til 3 år. Forbruget af det elektroniske system er også drastisk reduceret, med fjernelse af de mange
LED indikatorer og erstattet af en simpel tre farvet LED til hurtig og nem visuel indikation af
kontantboksens status.
Sikret låg kontakt system baseret på kodede infrarød transmissioner. Lågets lukke-sensor system er
særdeles robust med selvrensende kontakter og et infrarødt detekterings system som giver et
pålideligt sabotage resistente system.
Fuldt programmerbare operationelle karakteristika, herunder bevægelses følsomhed, alle alarm
gange, og 2000 klient nøgler. Dette gør det muligt at skifte og ændre alle operationelle funktioner af
kontantboksen, uden at det er nødvendigt med software opgraderinger eller ændringer af
processorer.
Som en valgfri mulighed er et GSM/GPS mobilmodem med mulighed for fjernbetjening, sporing af
boksen hvis den er fjernet fra et røveri, og real-time upload af revisionsspor. Således at selv om
kontantboksen skulle blive stjålet, er det muligt at spore den, og at genskabe begivenhederne før og
under et røveri.
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