
Schváleno Elektrotechnickým zkušebním ústavem,
Státní zkušebnou č. 201, Praha 8 - Trója

základní barevné provedení prezentovaných výrobkůzákladní barevné provedení prezentovaných výrobkůzákladní barevné provedení prezentovaných výrobkůstandardní výbava pokladních boxůstandardní výbava pokladních boxůstandardní výbava pokladních boxů

1 podpěrná noha dopravníku
2 otvor pro scanner (rozměr dle

typu), zásobník na
zachytávání nečistot z pásu

3 přenosná peněžní eurokazeta
4 odklápěcí přechodový plech

s bezpečnostním vypínačem
chodu dopravníku

5 kryt scanneru (samostatně
nebo s miskou na peníze)

6 dvířka pokladního boxu
7 skluz dle typu pokladního

boxu
8 odkládací polička na tašky 

v zadní části boxu
9 odkládací poličky uvnitř

boxu dle typu
10 vestavěná elektroinstalace

dle typu boxu
11 vyhřívaná stavitelná podložka

pod nohy pokladní(ho) s ves-
tavěným spínačem pro
ovládání chodu dopravníku

1 dělítko „další nákup“
2 zásobník na tašky

jednoduchý
3 zásobník na tašky dvojitý
4 nájezdová lišta
5 kryt svislého scanneru (dle

typu)

bílá polomat
(pure white)

RAL 9219

nerezový profil

signální žlutá
(signal yellow)

RAL 1003

dopravní žlutá
(traffic yellow) 

RAL 1023

pastelová oranžová
(pastel orange)

RAL 2003

karmínová červená
(carmine red)

RAL 3002

enciánová modrá
(gentian blue)

RAL 5010

žlutozelená
(yellow green)

RAL 6018

dopravní zelená
(traffic green)

RAL 6024
dopravní červená

(traffic red)

RAL 3020

fialová
(blue lilac)

RAL 4005

námořnická modrá
(ultramarine blue)

RAL 5002

mátová zelená
(mint green)

RAL 6029

světlá šedá
(light grey)

RAL 7035
ořechová hnědá

(nut brown)

RAL 8011

sytá černá
(deep black)

RAL 9005

černá jemná textura

RAL 9005
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POKLADNÍ BOX B20-SD12POKLADNÍ BOX B20-SD12POKLADNÍ BOX B20-SD12

Je typem mechanického pokladního boxu s dopravníkovým pásem.
Nachází uplatnění při rychlém odbavování zákazníků ve středních a
velkých prodejnách se samoobslužným prodejem. Široký skluz v zadní
části s otočným dělícím ramenem umožňuje plynulé odbavování
zákazníků a napomáhá zvyšovat průchodnost velice exponovanou
pokladní zónou.

Nosný plášť boxu tvoří ocelové plechy, povrchově upravené
práškovou barvou. Základním odstínem je bílý polomat RAL 9219,
přičemž lze využít celé spektrum barev zahrnutých ve vzorkovnici RAL.
Vrchní část pokladního boxu (dopravník a skluz) je olemována
tvarovanými profily z nerezového plechu, do kterých je vlepen barevný
pásek dle požadavku zákazníka. Dopravníkový pás černé barvy splňu-
je náročná hygienická kritéria stanovená pro styk s potravinářskými
výrobky. Jeho bezpečný a plynulý pohyb zajišťuje motor s bezhlučným
chodem napájený 220V.

Ke standardnímu vybavení boxu patří pevná podlaha opatřená
omyvatelnou podlahovou krytinou PVC Novoflor, dvířka, krabice
hlavního přívodu elektrické energie 220/230V - 50Hz se zásuvkou a
následně elektrickou rozvodnou skříňkou obsahující hlavní jistič a vypí-
nač, vypínače topení a světla pokladny, regulaci teploty a čtyřzásuvku
umožňující připojení pokladny, scanneru a dalších drobných spotře-
bičů. Maximální připojitelný příkon je 2000W. Součástí základního
vybavení boxu je též otvor pro uložení vodorovného scaneru s rozměry
otvoru dle požadavku zákazníka (v základním provedení pro typ
SCANTECH RIS 2010), zabudovaná přenosná peněžní eurokazeta
ADS ANKER s elektromagnetickým otvíráním (ovládací napětí 24V),
bezpečnostní vypínač chodu dopravníku s odklápěcím přechodovým
plechem, vyhřívaná stavitelná podložka pod nohy pokladní(ho) s ves-
tavěným spínačem pro ovládání chodu dopravního pásu, odkládací
police na tašky v zadní části boxu, kryt scanneru z plexiskla s úpravou
pro odkládání mincí, dvě odkládací poličky (v přední a zadní části
vnitřního prostoru) a průchodka pro přípojný kabel zabudovaná
v desce pod pokladnou. 

Doplňující výbavou je jednoduchý či dvojitý zásobník na tašky,
požadovaný počet dělítek "další nákup" a nájezdová lišta jako ochrana
proti nákupním vozíkům.

Pokladní box B20-SD12 a B20-SD17 se navzájem liší užitnou dél-
kou dopravníku, přičemž typ SD-17 je doplněn výškově stavitelnou
podpěrnou nohou dopravníku. Jde o kompaktní výrobky dodávané
vcelku.

výrobce doporučuje:
„netřeba provést specializovanou montáž, nutno zajistit odborné
připojení elektrické energie“

délka 2 985 mm
šířka 1 200 mm
výška 890 mm
délka dopraníku 1 200 mm
šířka dopravníku 412 mm
hmotnost 206 kg
maximální připojitelný
výkon 2 000 W

1 pokladní box B20-SD12

2 pokladní box B20-SD17

3 standardní elektroinstalace

POKLADNÍ BOX B21POKLADNÍ BOX B21POKLADNÍ BOX B21

Je typem pokladního boxu bez dopravníkového pásu - tzv. neme-
chanický pokladní box. Jeho konstrukční řešení a parametry jej pře-
durčují k plynulému odbavování zákazníků v malých prodejnách se
samoobslužným prodejem.

Nosný plášť boxu tvoří ocelové plechy, povrchově upravené
práškovou barvou. Základním odstínem je bílý polomat RAL 9219,
přičemž lze využít celé spektrum barev zahrnutých ve vzorkovnici RAL.
Vrchní manipulační plochy boxu jsou z nerezového materiálu, který
ideálně vyhovuje všem základním požadavkům - hygienická nezá-
vadnost, vzhled, dlouhá životnost, snadná údržba.   

Ke standardnímu vybavení boxu patří pevná podlaha opatřená
omyvatelnou podlahovou krytinou PVC Novoflor, dvířka, zástěna
z plexiskla chránící pokladní(ho) před průvanem, krabice hlavního
přívodu elektrické energie 220/230V - 50Hz se zásuvkou a následně
jističem 10A s trojzásuvkou připravenou k připojení pokladny a dalších
drobných spotřebičů. Maximální připojitelný příkon je 2000W. K zá-
kladnímu vybavení boxu rovněž náleží dvě odkládací poličky (v před-
ní a zadní části vnitřního prostoru) a průchodka pro přípojný kabel
zabudovaná v desce pod pokladnou.

Doplňující výbavou je vyhřívaná stavitelná podložka pod nohy
pokladní(ho).

výrobce doporučuje:
„netřeba provést specializovanou montáž, nutno zajistit odborné
připojení elektrické energie“

délka 1 765 mm
šířka 1 140 mm
výška 760 mm
celková hmotnost 132 kg
maximální připojitelný
příkon 2 000 W

1 pokladní box B21
2 ochranná zástěna - plexisklo
3 vnitřní odkládací polička (v přední části

boxu)
4 dvířka pokladního boxu
5 standardní elektroinstalace

doplňková výbava:
6 vyhřívaná stavitelná podložka pod nohy

pokladní (ho)

Dalšími možnými doplňky je svod k pokladnímu
boxu pro přivedení el. energie ze stropu 
se světlem.

obj.č. 71800001
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detail konstrukčního uzlu
profil - koncový rohovník

detail konstrukčního uzlu
profil - koncový rohovník, plocha

detail pokladní zóny - kryt scan-
neru, otvor pro scanner, peněžní
eurokazeta, nerezový skluz

detail pláště boxu a spojení
rohovník - rovná plocha

detail podpěrné nohy
dopravníku soubor rohovníků 
a rovných ploch

pohled do skluzové části 
s pádlem pro oddělení nákupů

detail konstrukčního uzlu
profil - průběžný rohovník,
odkládací polička
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