
Pokladní zásuvky Flip-Top 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zásuvka včetně pořadače a krytu (nahoře) a bez krytu (dole), 
detail štěrbiny umožňující vkládání bankovek a šeků bez nutnosti otevření 

 

 

 

 

 

 

 

 Pohled zespodu na montážní otvory Pohled zezadu – uprostřed konektor volitelného rozhraní RJ50-10p10c 

  

• Vyjímatelný pořadač na bankovky (nastavitelný) a 
mince 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 

• Barva zásuvky – černá nebo bílá 

• Barva víka – v barvě zásuvky nebo NEREZ 

> Základní parametry 
Pořadač: 6x pro bankovky (nastavitelné)  

  8x pro mince 

Barva : černá nebo bílá prášková barva 

  (víko volitelně nerez) 

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 

Zámek krytu: dvoupolohový – otevřeno, zamčeno 

  (volitelně komb. klíčů 001 až 025) 

Prům. doba poruchy: MTBF 1 000 000 cyklů 

Rozměry: 460 (Š) x 100 (V) x 170 (H) mm 

Hmotnost: 4,8 kg 

Balení – karton: 510 (Š) x 140 (V) x 220 (H) mm / 5,5kg 



Pokladní zásuvky Flip-Top 
 

 

 

 

 
 Kovový uzamykatelný kryt 

 

 Výměnný plastový pořadač na bankovky a mince 

 

 

 

 

 

 

 
 Rozměry pokladní zásuvky 

 

 

 

 

 

 Spodní část zásuvky včetně montážních otvorů 

Objednací kódy

EKN0007 Pokladní zásuvka Flip-top FT-460C – s kabelem, se zamykatelným krytem, černá 

EKN0008 Pokladní zásuvka Flip-top FT-460C1 – s kabelem, bez zamykatelného krytu, černá 

EKN0009 Pokladní zásuvka Flip-top FT-460C2 – s kabelem, se zamykatelným krytem, NEREZ víko, černá 

EKN0010 Pokladní zásuvka Flip-top FT-460C3 – s kabelem, se zamykatelným krytem, NEREZ víko, bílá 

EKN0011 Pokladní zásuvka Flip-top FT-460C4 – s kabelem, se zamykatelným krytem, bílá 

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

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

EKN9005 Náhradní zámek pro kovový case-zásuvku FT-460x včetně dvou klíčů 

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


