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M ultiSafe
is
een
buispostsysteem v oor geldev acuatie.

Dit
e e nr i c ht i n gs s y s t e e m
l a at
verzendingen toe v anaf de verschillende
verzendingsstations (met voorlading)
naar de aankomsteenheid. Deze kan
v rijstaand uitgev oerd wor de n, of
geïntegreerd in de brandkast of zelfs
rechtstreeks in de transportzak v an de
geldkoerier.

De MultiSafe kan uitgerust worden met
verschillende stations. Daarbij wordt
gebruik gemaakt v an capsules, gewone
kokers, of speciale v erzendhoezen voor
eenmalig gebruik.

Het systeem wordt beheerd door een PC
of door de compacte centrale met
ingebouwde turbine, LCD display en
sleutelschakelaar en RS232 poort voor
configuratie en monitoring.
Het PC-gebaseer de
systeem kan
meerdere installatie tegelijk besturen en
biedt uitgebreide monitoring (synoptiek),
statistiek et technische mogelijkheden.
Er zijn talrijke opties voor de MultiSafe
beschikbaar, onder meer de opv olging
op afstand via intranet of internet.

www.teletube.be

MultiSafe
Netwerk

• Eenvoudig en efficiënt, compact en laaggeprijsd
• Gemakkelijk te plaatsen en te integreren
• Wordt gevoed uit een gewoon 230V/16A stopcontact
• Volautomatisch systeem
• Beschikbaar in verschillende buisdiameters
•
•
•
•

Centrale met indicatoren, LCD display en sleutelschakelaar
Vertrek naar boven of naar beneden
Statio ns kunnen op elk moment (voor-)geladen worden
Vrijstaande aankomsteenheid, of aankomst in brandkast of trasportzak

• Capsules en kokers in verschillende kleuren beschikbaar, ook transparant
• Gebruik van single -use sealbags is mogelijk
• Automatische le egblaasoperatie bij het opstarten
• Ingebouwde statistieken
• PC monit oring, statistie ken en technisch programma
• Controle vanop afstand over een intranet / internet verbinding
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