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SECURINESS Pengetransport
Vores Stingray er udgangspunktet for en helt ny tilgang til pengetransporter, og er grundlaget for
vores "Kunde til Bank" hånd frie Kontant System.
Boksen er designet til at blive integreret i en bred vifte af Cash Management Systemer, og er svaret
på sikkerhed indenfor pengetransporter. Dens "top up" design med skydelåg og dobbelt selvstændig
låsemekanisme, gør det en ideel løsning til salgsautomater, Service Terminaler, Point of Sales,
kontant Validerings Maskiner, Kontant forarbejdning, Kontant indsamling og Kontant leverings
applikationer.
Boksen er designet til at være omvendt, og at "tømme" dens indhold i større beholdere eller
pengeskabe, uden håndtering af indholdet. Internt hulrum og helt strømlinet, så ingen kanter eller
andet blander sig i "tømningen". Dobbelt spærre anordningen låser både låget og/eller boksen i et
rack eller beholder uden behov for ekstra låse mekanismer, og giver mulighed for fuldt elektronisk
kontrolleret ”tømning”. Kort sagt, er det "one box" løsning til eksisterende "tre box" løsninger.
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FAKTA
Boksen er udført i robust Aluminium, for holdbarhed og lang livscyklus.
Boksens opbrydningssikrings skinner i låget sikrer, at ingen kan åbne låget ved bedrageri eller røveri
forsøg.
Boksen har en "Drop" sensor overvåger.
Interface bord med RS232 port til fjernbetjening.
Batteri operation ved hjælp af Lithium Iron batterier, der giver mulighed for et udvidet brug af
boksen, og kortere opladninger. Gennemsnitlige operationelle perioder er 2 dage til 2 uger afhængig
af udvalgte egenskaber og med en opladning på kun 2 timer. 1000 opladninger per batteri og en
levetid fra 2 til 5 år.
Ingen særlig ekstern lader kræves, alle opladninger og batteri systemer kontrolleres internt.
Alle operationelle karakteristika krævet af CIT industrien er opfyldt.
Servo drevet af ”Dual Function Electro-Mechanical Spærreanordning” og med anti-jam sensing.
Fuld anti tyveri systemer inkluderer:
Bevægelses detektering
Anti-cut kredsløb imod SYL angreb
Anti-tamper kredsløb
Dual water kredsløb
Dual Lid kredsløb
Demonterings kredsløb
Simple lyd og visuelle indikatorer. Visuel tre farvet LED med Grøn = alle ok, Orange = kræver service,
Rød = fejl, service mode.
Robust og yderst omkostningseffektivt touch hukommelse med elektronisk nøgle kontrol:
16 master nøgler
16 stående nøgler
1024 CIT nøgler
4096 klient og terminal taster
Simple audio kontrolpunkter, to bip = nøglen lovlig, langt bip = nøgle ugyldig.
Dual Liquid Dye system med frigivelse indenfor 2 sekunder.
Elektronisk system som giver flere detaljerede revisions funktioner, service tracking og service timere
og indikatorer. Boksen har en ikke ”sletbar” revisions rapportering som sporer alle begivenheder,
herunder service udført, hvornår og hvor og arten af.
Hele det elektroniske system, batterier og låsesystem er anbragt i et solid plastkabinet, som er sikret
og er blevet udformet som én samlet enhed. Den er helt lukket og varmeisoleret som beskytter
komponenterne mod skader som følge af væske og varme under aktivering.
Fuldt programmerbare operationelle karakteristika, herunder boksens bevægelser, følsomhed, alarm
aktiverings antal, alarm reset antal, terminal modes, stående tilstande, depositum indstillinger og
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service funktioner. Dette gør det muligt at skifte og ændre alle operationelle elementer i boksen med
en simpel tekst fil, uden nødvendighed for ekstern hjælp.
Valgfri er en GSM/GPS mobilmodem med mulighed for fjernbetjening, sporing af boksen hvis den er
fjernet fra et røveri, og real-time upload af revisionen rapport, så selv hvis boksen er blevet stjålet, er
det muligt at spore den, og at genskabe begivenhederne før og under et røveri.
Alle røg og flydende farvestof er blevet testet og er certificerede.
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