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ROBUR SAFE har hatt stor suksess
med nattsafe med strekkodeleser og
kvitteringsfunksjon.
September 2011

Robur har de siste årene hatt stor suksess
med den nye nattsafen som er utrustet med
strekkodeleser og kvitteringsfunksjon.

Nyheter:

Den store fordelen er bedre og sikrere
oversikt over hva som går i safen, alle
deposisjoner blir registrert med pose-

Robur Nattsafe:

Stor interesse for
strekkode leser og
kvitterings funksjon

Service

Vi har utvidet service avd.
med en låssmed

Ny elektronisk kodelås

Nye produkter :

Meget avansert lås som passer bl.a. på hvelv
dører eller verdiskap i høyere klasser.
Et panel kan styre flere låser.

K- skap
Twin Lock
Brannsikrede
arkivskap

les mer på sdie 4

Seddelteller /vekt

Kontakt oss:

Robur Safe AS
Grini Næringspark 12
1361 Østerås
Telefon: 67166600
Mail: info.no@robursafe.com
web: www.robursafe.no

Service og oppfølging
Våre fagfolk hjelper til med
omstilling av lås, kontroll og
justering av hvelvdør, skifte av
lås fra mekanisk til elektronisk,
samt modernisering av fjernstyring
av bankboksanlegg.
les mer på side 2.

Robur tidlåsskap
Fremdeles meget aktuelt som et rans
forbyggende tiltak.
Mer en 3500 skap solgt og innstalert i bank og
post over hele Norge. Leveres i forskjellige
utførelser og modeller
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ROBUR Service
Vi stiller opp for våre kunder når det trengs hjelp.
Vi utfører:
•
•
•
•
•
•
•

Forebyggende service på verdiskap
nattsafe, bankboksanlegg og hvelvdør
Akuttservice
Normal service
Serviceavtaler
Vurdering og klassifisering av eldre
verdioppbevarings produkter
Håndterer de fleste fabrikat
Komplettering av eksisterende produkter

Hvelvdører, verdiskap, nattsafer og bankbokser er viktige produkter for våre kunder
og man er avhengig at dette fungerer kontinuerlig.
Aller helst vil vi hjelpe til med ettersyn og gjennomgang av produktene før det oppstår
problem. Her kan det være både penger og bekymringer å spare.
Vi kan hjelpe til med alle fabrikat, vi gjør en vurdering og gir råd om hva som bør gjøres.

Vi gjør bankboks håndteringen enklere
Vi bygger om deres gamle styringssystem til:
Robur Bankbokssystem RS 4000
Bankboksene utgjør en viktig del av innredningen i
et bankkontor.
Helt naturlig må man stille meget høye krav til
deres funksjonelle standard.
Elektronisk fjernbetjening av bankens kontrollås
funksjon, kombinert med selvbetjening gir økt
sikkerhet og enklere håndtering for bankens
personal.
Robur bankbokssystem RS 4000 kan benyttes for å
betjene, overvåke og registrere hendelser i alle
typer bankboksanlegg med elektriske kontrollås.

Side 3

ROBUR SAFE

Kundene ønsker kvittering
når medarbeidere har vært i nattsafen med
dagsomsetningen, er det sterkt ønske om at
man får en kvittering på at posen er deponert.
Med ROBUR serviceboks er dette ønske løst.
Serviceboksen er utrustet med en strekkodeleser
som leser posen først utvendig for tilgang til skuff og
så innvendig når posen faller ned i safen.
Kunden får kvittering når skuff er kontrollert for tomt.
På kvitteringen står det hvor mange deposisjoner
som er deponert med posenummer .

ROBUR Serviceboks
Serviceboksen er testet etter EN 1143-2 i grade IV
og er godkjent for oppbevaring av inntil 750.000.med godkjent alarm.
Alle bevegelser i serviceboksen blir
logget og via safens GSM tilkobling kan logg
hentes ut når man har behov for den

Navn på bank / leverandør av tjenesten
Antall mottatte deposisjoner
Strekkode nummer /Pose nummer—ut
og inne
Service tekst
Dato og klokke

Serviceboksen leveres i
4 forskjellige dimensjoner
og kan leveres i forskjellige
utførelser.

ROBUR tidlåsskap og skuffeseksjoner
Markedets bredeste sortiment av sikkerhets skuffer

RSH 1500

RSH 2000

RSH 2000 NF

K-skap

RSH 2000 Nordea

ROBUR DepoCash
Skuffeseksjoner med tidsforsinkelse har vist seg meget effektivt som
ransforebyggende tiltak. Robur Safe har installert mer en 3500 skap
i Norske banker og Postkontor.

Forenkler kontant håndtering i
skrankeløse miljøer.
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Wittkopp TwinLock—elektronisk kodelås
Wittkopp Twin Lock er vår mest avanserte lås. Låsen er utrustet med redundante (dupliserte)
driftsystem for største mulige sikkerhet.

TwinLock har to masterbruker koder og opp til 35 bruker koder. Låsen er motordrevet og regelkolvene har en kraft på hele 50 N. TwinLock inneholder mange
praktiske funksjoner som har blitt forespurt der hvor man har mange med tilgang
og hvor man vil ha styring på koder og
brukere.
Med software TwinComm konfigureres
låsen via en PC og informasjonen kan
flyttes til og fra låsen med et "smartcard"
På samme måte kan hendelses logg
overføres til PC for analyse.

Bio Pin, låsen opereres med
fingerleser og identifikasjonskort.

Wittkopp Twin Lock, er godkjent av
Nasjonal Sikkerhets Myndighet for bruk på
verdiskap og hvelvdører og er godkjent for
hemmelig og strengt hemmelig. Låsen har mange spennende funksjoner, bl.a.
BioPin, "oneTime kode", og kan styre flere låser med felles panel.
Koden settes ved hjelp av piltaster. Egner seg spesielt på hvelvdører, da panelet
kan betjene flere lås, og kan bl.a. programmeres med tidlås som f.eks. hindrer
tilgang til hvelvet i helger og utenom arbeidstid.
Dette kan bl.a. være et tiltak mot trussel situasjoner mot ansatte.

ROBUR Prefabrikkerte hvelv og hvelvdører.
ROBUR Prefabrikkerte hvelv leveres i en rekke
forskjellige sikkerhetsnivåer og kan leveres i grade III, VI,
VIII og X i hht. den Europeiske sikkerhetsnorm
EN 1143-1.
ROBURs prefabrikkerte hvelv består av vegg, gulv og
takpanel som sveises sammen. Panelmodulene produseres
med moderne teknikk og er fylt med spesielt beskyttelses
materiale.
Hvelvet utforming tilpasses de enkelte prosjekts forutsetninger og behov. Hvelvet er enkelt og montere opp
og ned, og kan flyttes til andre lokaler og gjenbrukes.

ROBUR Hvelvdører leveres i forskjellige sikkerhetsnivå
og kan leveres i grade I, II, III, VII, VIII EX CD og X EX CD.
i hht den Europeiske sikkerhetsnorm EN 1143-1.
Dørene leveres standard med omstilbare nøkkellås, men kan
leveres med tilpasset låssystem etter ønske.

