Buispostsystemen Coin-Air & Super-Air
Dujardin Buispostsystemen zijn speciaal ontwikkeld om
contant geld en andere waardepapieren, direct vanaf het
moment van ontvangst af te kunnen storten in een
brandkast of vloerkluis. Ongeacht waar de brandkast of kluis
in het pand is gesitueerd!
Nu hoeft u bij de lay-out van uw verkoopruimte, kassa('s),
balie, check-outs geen rekening meer te houden met een
veilige afvoer van het geld tijdens openingsuren; op een
simpele en eenvoudige wijze stort u 'op afstand' uw overtollige
bankbiljetten af. Veilig in de afgesloten kluis kan uitsluitend de
houder van de sleutel of code het geld er uithalen.

Buispost
Specificaties:


Geschikt voor het veilig op afstand afstorten van geld en andere waardevolle papieren vanaf de
kassa direct in de brandkast of kluis.



Capsules kunnen uitsluitend in één richting naar de brandkast worden verzonden.



Het flexibele ontwerp en de modulaire opbouw maakt het altijd mogelijk om uw buispostsysteem
uit te breiden zonder het oorspronkelijke systeem te vervangen.



Het systeem maakt het mogelijk om afstanden te overbruggen van 50 tot maar liefst 500 meter.

Dujardin Buispostsystemen Coin-Air & Super-Air
Coin-Air
Aangesloten op een enkelvoudig kassasysteem kunnen, met behulp
van ultralichte harde kunststof capsules ca.
15 bankbiljetten per capsule direct in de brandkast of kluis worden
gedeponeerd, zonder dat uw medewerkers één stap hoeven lopen!
In een veilige afgesloten ruimte kan de brandkast of kluis worden
geopend. Het geld wordt uit de capsules gehaald, geteld en
klaargemaakt voor het geldtransport. Omdat de veiligheid de basis
vormde voor het ontwerp kan er uitsluitend in één richting naar de
brandkast of kluis gezonden worden, dus niet meer terug! Coin-Air
wordt elektronisch aangestuurd en is volledig automatisch. Absoluut
bedrijfszeker en bijzonder simpel te bedienen. Geen lampjes,
knopjes en overbodig aanwezige elektra. Veilig, betrouwbaar en
onzichtbaar!

Super-Air
Aangesloten op meervoudige kassasystemen/check-outs kunnen,
met behulp van ultralichte harde kunststof capsules ca. 30
bankbiljetten per capsule direct vanaf elke kassa/check-out in de
brandkast of kluis worden gedeponeerd.
Het principe is verder gelijk aan het Coin-Air systeem, alleen kan
Super-Air op meerdere zendstations worden aangesloten. Er kan
echter niet meer dan 1 capsule tegelijkertijd verzonden worden. Als
een capsule zijn razendsnelle weg aflegt naar de brandkast of kluis,
blijven alle ander verzendstations hermetisch afgesloten.
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