JCP Deponeringsboks -

Model DSC 65

Med en deponeringsboks kan du lægge værdier i dit pengeskab uden først
at lukke det op. Hold kassebeholdningen nede i åbningstiden hen over en
travl hverdag eller lad dit personale lægge kontanter, afregninger mv. i
pengeskabet uden at have adgang til indholdet.
Med DSC65 Deponeringsboks trækker du blot skuffen ud og lægger penge,
dokumenter mv. derned. Når skuffen lukkes falder indholdet automatisk
ned i selve skabet. Indholdet kan ikke fjernes før selve bokslågen åbnes.
Skuffen er forsynet med fiskesikring.

EN 1143-2 grade D-I
Lad trygt indholdet blive liggende til dagen efter. Med DSC 65 får du et
moderne pengeskab, som opfylder alle krav til funktionel og indbrudssikker deponering af selv ret store kontantbeløb.
For at du kan få forsikringsdækning af din kontantbeholdning, vil dit
forsikringsselskab stille krav om, at pengene opbevares i en godkendt
boks. DSC 65 er godkendt i henhold til EN 1143-2 grade D-I og opfylder
dermed de krav, forsikringsselskaberne normalt stiller. Hvert skab er
endvidere certificeret af ECB-S (European Certification Body – Security).
Mærkaten er din garanti for, at skabet lever op til standarden.
DSC 65 er på alle sider opbygget af 2 lag kraftige stålplader og udstøbt med hård specialbeton. Lågen aflukkes
med 3-vejs rigelmekanisme og fast vulst i bagkanten. Ved angreb på højsikkerhedslåsen (EN1300 klasse A)
blokeres rigelværket af en sprængsikring.
Fastboltning foretages nemt og sikkert gennem det forborede hul i bunden af skabet.

Deponeringsskuffen aflåses med elkodelås.
Pengeskabslågen aflåses med nøglelås. Begge låse
kan omlægges til henholdsvis kodelås eller
nøglelås.
Udvendige mål
Indvendige mål, kabinet
Indvendige mål, skuffe

Selve pengeskabet rummer nemt en kasseskuffe og
adskillige store pengeposer.

Højde x Bredde x Dybde
670 x 440 x 550 mm
455 x 363 x 423 mm
104 x 307 x 124 mm

Volumen

Vægt

70

200

liter

kg
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