
funkcjonalne szuflady kasowe



Typ
Funkcjonalne szuflady na pieniàdze ELZAB Gamma.

Banknoty
IloÊç miejsca na banknoty ulega zwi´kszeniu poprzez zasto-
sowanie ruchomych pojemników. Banknoty sà wówczas
sk∏adowane w dwóch poziomach, z których dolny s∏u˝y
zazwyczaj do przechowywania pieni´dzy rzadziej u˝ywa-
nych lub o wy˝szych nomina∏ach.
Takie rozwiàzanie zdecydowanie u∏atwia prac´ kasjera.
Ruchome pojemniki na banknoty wyst´pujà standardowo
w wersjach:
• A12 i A22 – 3 ruchome pojemniki,
• B12 i B22 – 4 ruchome pojemniki,
• C12 i C22 – 5 ruchomych pojemników.

Monety
W ∏atwy sposób mo˝na modyfikowaç rozmiary i iloÊci prze-
dzia∏ów na monety wraz ze zmieniajàcymi si´ potrzebami
(np. wprowadzenie EURO).
Wersje szuflad o g∏´bokoÊci 355 mm posiadajà wk∏ady z jed-
nym rz´dem na monety, natomiast w wersjach g∏´bszych
wyst´pujà dwa rz´dy.
Przedzia∏y na monety umo˝liwiajà zastosowanie pojemni-
ków do wa˝enia bilonu i obliczania w ten sposób utargu
przy pomocy przystosowanej do tego wagi.

Czeki, talony, bony
Na froncie szuflady umieszczona jest szczelina, przez którà
wsuwane mogà byç czeki, talony lub bony. Przedzia∏ prze-
znaczony do przechowywania tych dokumentów ulokowany
jest pod wk∏adem na pieniàdze g∏´bszych wersji szuflad.

PrzenoÊny wk∏ad szuflady
Wyjmowany wk∏ad szuflady umo˝liwia zastosowanie pokry-
wy z zamkiem i uchwytami. IloÊç uchwytów zale˝y od wiel-
koÊci wk∏adu i wynosi 1 lub 2.

Sygnalizacja po∏o˝enia
Szuflady ELZAB Gamma posiadajà mo˝liwoÊç sygnalizacji
swojego aktualnego po∏o˝enia tzn. otwarcia lub zamkni´cia.
Wykorzystanie tej cechy szuflad zale˝y od oprogramowania
urzàdzeƒ kasowych i mo˝e polegaç np. na sygnalizowaniu
przez kas´ rejestrujàcà pozostawienia otwartej szuflady
po wydruku ostatniego paragonu i uniemo˝liwieniu rozpo-
cz´cia kolejnej sprzeda˝y.

Otwieranie szuflady
Szuflady ELZAB Gamma mogà byç otwierane przy pomo-
cy klucza, a tak˝e bezpoÊrednio z kasy fiskalnej lub
komputera. Klucz zamka znajdujàcego si´ we frontowym
panelu ka˝dej szuflady mo˝e byç ulokowany w trzech po-
zycjach: „blokada”, „praca”, „otwarcie”. Szuflad´ mo˝na
równie˝ otworzyç w trybie awaryjnym przez otwór znajdu-
jàcy si´ w jej podstawie. Awaryjne otwarcie szuflady nie jest
mo˝liwe, je˝eli klucz zamka znajduje si´ w pozycji
„blokada”.

Wysoka trwa∏oÊç materia∏u
Frontowy panel szuflady wykonany jest metodà wtrysku
z u˝yciem barwionego tworzywa sztucznego, co eliminuje
uszkodzenia powodowane odpryskiwaniem farby.

Nowoczesne prowadnice szuflad
Zastosowanie ruchomych prowadnic w miejsce tradycyjnie
u˝ywanych ∏o˝ysk wydatnie wp∏ywa na trwa∏oÊç szuflad i ich
cichà prac´. Gwarancja bezawaryjnej i bardzo cichej pracy
szuflad ELZAB Gamma szczególnie wyró˝nia te urzàdzenia
na tle dotychczasowej oferty rynkowej.

Pod∏àczenie szuflady
Kable szuflad wykonane sà w standardzie RJ 12 lub w stan-
dardach typu Alfa, Delta i FP600/Xcel – ze z∏àczami przysto-
sowanymi do urzàdzeƒ marki ELZAB. Wtyki koƒczàce kable
szuflad ELZAB Gamma stanowià rozwiàzanie opcjonalne.
Mogà wi´c byç odpowiednio dobrane do ró˝nych marek
i typów urzàdzeƒ kasowych.

Napi´cie pracy
Nominalne napi´cie pracy: 12V (rezystancja 10 W +/- 1W)
lub 24V (rezystancja 40W +/- 3W). Wybór jednego z mo˝li-
wych napi´ç nast´puje poprzez odpowiednie ustawienie
zwor. Ustawienia zwor mogà byç modyfikowane wraz ze
zmieniajàcymi si´ potrzebami. Szuflady mogà byç opcjonal-
nie przystosowane do innych napi´ç pracy.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb
ObecnoÊç i iloÊç takich elementów wchodzàcych w sk∏ad wy-
posa˝enia wk∏adów szuflad jak: ruchome pojemniki na bank-
noty, przedzia∏y na monety, pojemniki na bilon i pokrywy
wk∏adów, uzale˝niona jest od potrzeb u˝ytkownika. Istnieje
mo˝liwoÊç niestandardowego skonfigurowania wk∏adów
i zamówienia dodatkowych elementów wyposa˝enia szuflad.

Szuflady z rodziny ELZAB Gamma sà produkowane w dwu-
nastu podstawowych wersjach ró˝niàcych si´ od siebie
wymiarami i standardowym wyposa˝eniem wk∏adu, co pre-
zentuje poni˝sza tabelka. Proporcjonalnie dobrane wymiary
zewn´trzne, a tak˝e odpowiednio zaprojektowane wk∏ady
na pieniàdze, zapewniajà szufladom ELZAB Gamma niemal
dwukrotnie wi´kszà pojemnoÊç w porównaniu do szuflad
dotychczas oferowanych na polskim rynku.

Jak dobraç szuflad´ Gamma do kas ELZAB?
Generalnie, ka˝dà szuflad´ Gamma mo˝na pod∏àczyç do do-
wolnego z urzàdzeƒ fiskalnych ELZAB, a ka˝da wersja wymia-
rowa szuflady mo˝e byç wyposa˝ona w dowolny typ kabla.
Kasa ELZAB Jota – szuflada Gamma typ A12 (minimalna
zaj´toÊç miejsca). W przypadku gdy na stanowisku jest wi´-
cej miejsca na szerokoÊç, proponujemy wersj´ B12 (zaleta:
wi´cej przestrzeni na bilon). JeÊli dysponujemy miejscem
na g∏´bokoÊç, zalecamy wersj´ A22. Kabel: typ Alfa.
Kasa ELZAB Mini – szuflada Gamma typ A12 (lub A22).
Kabel: typ Alfa.
Kasy ELZAB Alfa Extra i Alfa Super – szuflada Gamma typ
A22. W przypadku ograniczonego miejsca na g∏´bokoÊç
mo˝liwe jest tak˝e postawienie kasy na szufladzie A12. JeÊli
jest wi´cej miejsca na szerokoÊç to zalecamy model B21 lub
B22. Kabel: typ Alfa.
Kasy ELZAB Delta i Delta Lux – szuflada Gamma typ B22.
Dla kas z homologacjà MF2001 zaleca si´ kabel RJ12
(pod∏àczenie kablem Alfa jest równie˝ mo˝liwe), dla wcze-
Êniejszych wersji kas kabel typu Alfa.
Drukarka ELZAB Omega – wybór typu szuflady uzale˝niony
jest od elementów wchodzàcych w sk∏ad stanowiska sprze-
da˝y. W przypadku gdy sà to: drukarka ELZAB Omega,
typowa prosta klawiatura PC oraz monitor 9”, zaleca si´
szuflad´ C21 lub C22. Kabel: dla wersji z homologacjà
MF2001 zaleca si´ kabel RJ12 (pod∏àczenie kablem Alfa jest
równie˝ mo˝liwe), dla wersji wczeÊniejszych kabel typu Alfa.

Wymiary szuflad i standardowa konfiguracja wk∏adów:


