
Ökar skyddet för kontinuerlig hantering 
av dagskassor. Som standard är dörren 
utrustad med säkerhetslås med 2 nycklar. 
Genom den roterbara deponeringstrum-
man ovanpå deponerar man enkelt utan att 
man behöver öppna dörren. Tillverkad i 4 
mm stålplåt, dörren i 10 mm stålplåt, och 
förberett för fastbultning i botten eller/och i 
vägg.

På gångjärnssidan är dörren fixerad med 
en speciell plåt genom hela dess längd, vil-
ket gör det omöjligt att öppna deponerings-
skåpet, vid låst läge, även om gångjärnen 
skulle kapas av.

 √ Idealisk, stor nog att deponera  
en stor plånbok, kuvert eller sedlar

 √ Deponeringsfack/trumma på  
ovansidan

Produktnamn: Deponeringsskåp 480DP.
Konstruktion och inredning: Förborrad i botten och bakstycke. Mantel 
i 4 mm och dörr i 10 mm stålplåt. Deponeringstrumman gör det omöjligt 
att fiska efter innehållet eftersom trumman är konstruerad som nästan en 
kvartssluten cylinder och den nedre delen är låst utrumme med dörr. När 
man vill deponera får man först vrida vreden så att öppningen på trumman 
kommer fram. Därefter lägger man kuvertet i trumman och släpper greppet 
om vredet och den snurrar runt tillsammans med trummans nedre vikt så 
att värdet faller ned i skåpet. I detta neutrala och låsta läge stannar depone-
ringstrumman. Dörren är också specialkonstruerad, vilket gör det omöjligt 
att öppna deponeringsskåpet, vid låst läge, även om gångjärnen skulle 
kapas av. Lås: Som standard är dörren utrustad med säkerhetslås med 2 
nycklar.
Godkänt: Extra stöldskyddande med bultning. 
Brandklass: Ej klassat.
Tillvalsutrustning: Deponeringskapslar.
Färg: Ljusgrå.
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Modell NORDSEC 
 480DP

Utv. mått
Höjd, mm  489
Bredd, mm  320
Djup, mm  320

Deponeringstrumma
Öppning, mm  86 
Djup, mm  239
Diameter, mm  170

Dagöppning (dörr)
Höjd, mm  240 
Bred, mm  236
Djup, mm  263

Vikt, kg  50

Volym, l  31
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Deponeringstrumma öppnas genom 
vredhandtaget


