SafeChange jetonautomaat
Veiligheid
De elektronische jetonautomaat SafeChange beschermt uw inkomsten. De
geblindeerde kast met een deur van 12 mm dik met voorpaneel in roestvrij staal, met
een onzichtbaar scharnier, een 7-punts veiligheidsslot en druktoetsen in roestvrij staal
beschermen uw inkomsten tegen inbreuken en vandalisme en hebben een sterk
afremmend effect.
Geen enkel extern accessoire kan worden beschadigd. Het sleutelgat is afgeschermd.
De jetonautomaat kan een alarmsysteem besturen en voorzien zijn van een sirene en
bewegingsdetector.
Gerieflijkheid
Een snelle inzameling van uw ontvangsten. Tellers controleren de muntapparaten,
de biljettenlezer en de hoppers. De ontvangsten zijn in contanten berekend. De
toegang tot de tellers is beschermd door een geheime code.
Een scherm leidt de klant met de nodige informatie.
Flexibiliteit
Met de jetonautomaat SafeChange kan u heel eenvoudig de waarde van de jeton
aanpassen en wisselbeperkingen programmeren.
SafeChange aanvaardt tot 12 verschillende muntstukken, jetons of biljetten. De “hoppers” maken de
teruggave van wisselgeld mogelijk.
De jetonautomaat heeft alle eigenschappen van een geldwisselaar. Het wisselen van geld kan u
beperken tot een maximum bedrag of enkel als saldo na voorafgaande betaling van een jeton.
Betrouwbaarheid
Alle elektronische onderdelen zijn industriële producten, onderworpen aan strikte kwaliteitscontroles
en CE genormaliseerd.
Het gebruik van twee elektronische muntapparaten beperkt aanzienlijk het risico tot blokkeren van de
jetonautomaat.
Het modulair concept garandeert een snel en eenvoudig onderhoud.
Opties
- SMS module
- seriele communicatie naar PC
- ticket printer
Eigenschappen
- Afmetingen (b d h): 450 x 400 x 1 155 mm
- Gewicht: 110 kg
- Muntapparaat (1):WH Münzprüfer EMP 800 V6
- Biljettenlezer: Innovative Technology NV9
- Hoppers: Compact hoppers (max 5)
- Scherm: 4 x 20 tekens, verlicht
- Toetsenbord: RVS
- Voeding: 220/50/1 - 10A / in- en uitgang: 12 V
Wijzigingen mogelijk zonder voorafgaande melding
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