
Roburs bankfackssystem används för att betjäna, övervaka och registrera händelser i
bankfacksanläggningar med elektriska kontrollås. Systemet används för kundregistrering samt
att låsa upp de elektroniska kontrollåsen och grindarna.
Bankfackssystemet kan styras genom personalens manöverpanel eller självbetjäningsenheten
av kunden.

Windowsbaserat med obegränsade antal användare per fack. Som tillval kan man
välja en eller flera självbetjäningsenheter med fingeravtrycks- (biopin) och pinkod.

Kontinuerlig, aktiv övervakning av anläggningen. Förändring i status medför larm, som
omedelbart registrerats.

När och av vilken kund som ett fack har öppnats
Vilken operatör som låst upp det elektriska kontrollåset alternativt vilket kundkort
som använts
Ändring operatörskod - borttagning av spärr
Kvittering av larm
Säkerhetskopiering sker automatiskt på natten 

Systemets huvudfunktioner:

Bankfackssystem
RS 5000



 RS 5000 (personalbetjäning) RS 5000 SB (självbetjäning)

Utvändiga mått
H * B * D mm

85 * 187 * 167 90 * 187 * 215

Vikt
kg

1,3 1,4

Självbetjäningsenhet 
(Används av kunder)
RS 5000 SB

Manöverpanel
(Används av personal)
RS 5000

MÅTT OCH VIKT

Dator
En windowsbaserad dator medföljer. Datorn styr anläggningen och förvaras inlåst i ett

ventilerat fack som placeras på lämplig plats i eller utanför bankvalvet.

Handhavande
Vid upplåsning av bankfack med manöverpanel slås den personliga operatörskoden in. Via
ett menysystem, vilket inkluderar identifikation av kunden, öppnas bankfackets elektriska

kontrollås samt grind. Endast kunden med sin nyckel till kundlåset kan nu öppna
bankfacksluckan under en förbestämd tid. Därefter låses det elektriska kontrollåset.
På manöverpanelens display visas kontinuerligt bl.a: elektriskt aktiverade fack och

mekaniskt öppnade fack.
Vid upplåsning med självbetjäningsenhet öppnar kunden med sitt unika RFID-kort och sitt

fingeravtryck alt. personliga kod grinden samt bankfacketskontrollås utan personalens hjälp.

Administration
Genom manöverpanelens tangentbord registreras kunduppgifter för varje fack, t.ex:
person(er) som skall ha tillträde till facket, eventuella spärrar som gäller för tillträde

till facket, alla gjorda besök och om självbetjäning är inlagd.

0346 260 260Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls 


