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 Pojezdové lišty SK-500C Pojezdové lišty SK-500CB  

• Konstrukčně podobné Flip top zásuvkám, 
zde s předním otvíráním 

• Stejný pořadač s Flip top zásuvkami 

• Vyjímatelný pořadač na bankovky (nastavitelný) 
a mince 

• Otvírání zásuvky lze provádět mechanicky 
klíčkem nebo elektronicky 

• Vkládání bankovek a šeků bez otevření zásuvky 
– přední štěrbinou 

• Elektronická kontrola zavření zásuvky 

• Mechanicky odolná konstrukce 
• Čisté a přesné mechanické zpracování 

• Univerzální připojení libovolných pokladních 
systémů pomocí konektoru Virtuos® RJ50-
10p10c výběrem příslušného externího kabelu 

• Součástí kabel RJ12 24V pro připoj. k pokl. tisk. 

• Zámky dodávány s dvěma klíči 

> Základní parametry 
Pořadač SK-500C: 6× (8×*) pro bankovky – nastavitelné 

(kovový*) 8× pro mince (oddělené mincovníky*) 

Barva: černá prášková barva 

Rozhraní: konektor RJ50-10p10c 

Elektronika otvírání: solenoid 12V/24V – 1A 

Detekce zavření: microswitch – zavřeno = sepnuto 

Zámek zásuvky: třípolohový – otevřeno, zamčeno, 

  ruční otevření – komb. klíčů 001 až 025 

Prům. doba poruchy: MTBF 2 000 000 cyklů 

Rozměry: 495 (Š) x 125 (V**) x 305 (H) mm  

Balení – karton: 570 (Š) x 215 (V) x 380 (H) mm  

Hmotnost/s obalem: 10,9 kg (12,8 kg*) / 12 kg (14,1 kg*) 

*platí pro model SK-500CB 

**měřeno bez gumových nožiček vysokých 9 mm 
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Nouzový otvírač s odnímatelným bezpečnostním krytem 
 
 SK-500C SK-500CB 
 

 

 

 

 

 

 Detail konektoru RJ50-10p10c 

Vnější rozměry zásuvky a rozměry přihrádek pořadače (mm) 
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> Objednací kód 

EKN0110 Pokladní zásuvka SK-500C – s kabelem, pořadač 6/8, 9-24V, černá 

EKN0113 Pokladní zásuvka SK-500CB – s kabelem, kovový pořadač s výměnnými mincovníky 8/8, 9-24V, černá 

EKN9003 Náhradní plastový pořadač na peníze 6/8 pro FT-460xx, SK-500 

EKN9012 Kovový pořadač na peníze s výměnnými mincovníky 6/8 pro FT-460xx, SK-500 

EKN9004 Kovový uzamykatelný kryt pro FT-460xx, SK-500, černý 

EKN9010 Náhradní zámek pro pokladní zásuvky SK-325 a SK-500, 2 klíče, 3 polohy 

EKN9019 Náhradní zámek pro pokladní zásuvky SK-325, SK-500, 2 klíče - NOVÁ VERZE! 
 

  


