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Multisejfy kasjerskie GSMS są wykorzystywane w sektorze bankowości od lat. Ich 

zastosowanie zapewnia bezpieczeństwo oraz pozwala przechowywać gotówkę w sposób 

uporządkowany, zwiększając wydajność i komfort pracy kasjerów.  

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji Multisejfów pozwoliło nam stworzyć 

urządzenia charakteryzujące się prostotą obsługi, niskim kosztem eksploatacji przy 

zachowaniu niezawodności oraz poziomu bezpieczeństwa, a niezniszczalny, odporny na 

zadrapania front zapewnia estetyczny wygląd przez wiele lat. 

Multisejfy są głównie stosowane w bankach, agencjach finansowych oraz innych 

stanowiskach kasjerskich, jednak dobrze sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wartościowe, 

bądź ważne przedmioty wymagają sprawdzonego zabezpieczenia. 

 

 

Podstawowe funkcje urządzenia 

 Przechowywanie wartości w bezpieczny i 

uporządkowany sposób 

 Poczwórny zabezpieczenie dostępu (klucz 

mechaniczny, klucz elektroniczny, kod 

PIN, upoważnienie kierownika) 

 Możliwość prowadzenia ewidencji dla 

wielu walut 

 Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji 

dla systemu Windows 

 Możliwość korzystania przez wielu 

użytkowników 

 Wbudowany cichy alarm bezpieczny dla 

użytkownika 
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Parametry techniczne 

Parametry techniczne 

Wymiary urządzenia 670 x 420 mm (WxG) 

Dostępne szerokości urządzenia 360 mm, 460 mm, 560 mm, 670 mm 

Waga ≈ 50 - 100 kg (zależnie od modelu) 

Zasilanie 24V (napięcie bezpieczne) 

Zakres temperatury otoczenia 5°C ÷ 40°C 

Zakres wilgotności otoczenia 20% ÷ 80% 

Dostępna liczba szuflad 2 – 12 (zależnie od modelu) 

Zasilanie awaryjne do 12h nieprzerwanej pracy 

Liczba stopni zabezpieczenia dostępu 4 

Maksymalna liczba użytkowników 16 

Rejestr zdarzeń TAK 

Sygnalizacja niedomknięcia szuflad TAK 

Time-Lock TAK 

Cichy alarm TAK 

Dostępne klasy odporności na włamanie S1, S2, I (na zamówienie) 

Kolor obudowy zgodny z paletą RAL 
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Wysoka odporność na włamanie 

 Certyfikowane klasy odporności Multisejfów pozwalają z mocy 

rozporządzenia ministra MSWIA na bezpieczne 

przechowywanie nawet do 750 000 zł (klasa S1), 1 500 000 zł 

(klasa S2) lub 2 500 000 zł (klasa I - na zamówienie). 

 

Dwupłaszczowa obudowa 

 Dwupłaszczowa obudowa znacząco wpływa na stabilność i 

wytrzymałość urządzenia oraz zwiększa bezpieczeństwo 

przetrzymywanych wewnątrz wartości. 

 

 

Możliwość kotwienia do podłoża 

 Multisejf może zostać przykotwiony do podłoża maksymalnie 

czterema atestowanymi kotwami, które uniemożliwiają kradzież 

i wyniesienie urządzenia z miejsca jego instalacji. 

 

Obsługa do 16 użytkowników 

 Urządzenie może obsługiwać naprzemiennie do szesnastu 

użytkowników, przy czym każdy z nich jest wyposażony w 

specjalny elektroniczny klucz jednoznacznie identyfikujący go. 

 

Zwłoka czasowa przed otwarciem 

 Każda szuflada urządzenia jest zabezpieczona indywidualną 

zwłoką czasową przed otwarciem, której nikt nie może go 

przyśpieszyć. 

 

Cichy alarm 

 W sytuacji kryzysowej użytkownik może wygenerować cichy 

alarm niezauważalny dla napastnika. Pozwala to na 

powiadomienie służb w sposób niezagrażający bezpieczeństwu. 

Funkcje urządzenia 
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