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Typ C420C s plastovým čelem, černá barva 

 

 

 

 

 

 

 

Typ C430C celokovový s nerezovým čelem, černá barva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ C420C s plastovými držáky bankovek, béžová barva Typ C430C s kovovými držáky bankovek, černá barva 
Uprostřed detail konektoru univerzálního rozhraní Virtuos® RJ50-10p10c umístěného na zadní části zásuvek  

• Vyjímatelný pořadač na bankovky a mince 
s nastavitelnou velikostí je dodáván 
i s uzamykatelným krytem  

• Otvírání zásuvky lze provádět mechanicky klíčkem 
nebo elektronicky 

• Vkládání bankovek a šeků bez otevření šuplíku 
(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 připojení k pokl. tiskárně 

• Zámky dodávány s dvěma klíči 

> Základní parametry 
Pořadač: 5x pro bankovky (nastavitelné)  

  8x pro mince (druhá řada nastavitelná) 

Barva : černá / béžová / jasně bílá prášková barva 

Držáky bankovek: plastové nebo kovové (dle modelu) 

Rozhraní: konektor RJ50-10p10c 

Elektronika otvírání: solenoid 9 - 24V – 1A 

Detekce zavření: microswitch – zavřeno=sepnuto (i opačně) 

Zámek zásuvky: třípolohový – otevřeno, zamčeno, 

  ruční otevření – kombinace klíčů 001 až 025 

Zámek krytu: dvoupolohový – otevřeno, zamčeno 

Prům. doba poruchy: MTBF 1 000 000 cyklů 

Rozměry/hmotnost: C420C: 420 (Š) x 105* (V) x 440 (H) mm/9 kg

 C430C: 425 (Š) x 92* (V) x 425 (H) mm/8,5 kg 

Balení – karton: C420C: 490 (Š) x 170 (V) x 470 (H) mm/10 kg 

 C430C: 479 (Š) x 149 (V) x 460 (H) mm/9,5 kg 
*měřeno bez gumových nožiček vysokých 8 mm 
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Díky podobné vnitřní konstrukci oba typy pokladních zásuvek C420C i C430C používají zcela stejné pořadače! 

 

 

 

 

 

 

 

 Plastový pořadač na peníze, kovové držáky bankovek Plastový pořadač na peníze, plastové držáky bankovek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plastový EURO pořadač na peníze Kryt se zámkem a klíčky pro pořadače bankovek 

 

 

 rozměry rozměry 

 typ C420C typ C430C 

 

 

 

Objednací kódy**

EKA0050 Pokladní zásuvka C420C – s kabelem, plastové držáky bankovek, béžová 

EKA0051 Pokladní zásuvka C420C – s kabelem, plastové držáky bankovek, černá 

EKA0052 Pokladní zásuvka C420C – s kabelem, plastové držáky bankovek, bílá 

EKA0055 Pokladní zásuvka C430C – s kabelem, kovové držáky bankovek, černá 

EKA0053 Pokladní zásuvka C430C – s kabelem, kovové držáky bankovek, béžová 

EKA0054 Pokladní zásuvka C430C – s kabelem, kovové držáky bankovek, bílá 

EKA9008 Plastový pořadač na peníze pro C410x/C420x/C430x, plastové držáky bankovek 

EKA9051 Plastový pořadač na peníze pro C410x/C420x/C430x, kovové držáky bankovek 

EKA9030 Plastový EURO pořadač na peníze pro C410x/C420x/C430x, přihrádky na bankovky 

EKA9015 Kryt se zámkem a klíčky pro pořadač bankovek EKA9008/EKA9051 
** pouze základní výběr položek – kompletní nabídka včetně bohatého příslušenství a náhradních dílů na www.virtos.cz 

http://www.virtos.cz/

