
Hanter Ingenjörsteknik AB 

 

Rörpostsystem för kontanthantering 

 

CASHTRONIC®MVX En-vägs  

63mm  
 



SNABB, SÄKER OCH PÅLITLIG TRANSPORT. 
 

Rörpost Cashtronic® MVX En-vägs erbjuder en snabb, säker och pålitlig 

transport av sedlar och värdesaker från kassalinjen till kassakontoret. 

 

Cashtronic® MVX är utvecklad i nära samarbete med våra kunder för att 

vara det mest effektiva, användarvänliga och ergonomiska rörpostsystemet 

inom detaljhandeln på världsmarknaden. 



RÖRPOSTUTRUSTNING, KASSARUMMET 

 

 

1. Huvudcentral, HC 
 

Via HCn programmeras och används anläggningen utan att 

någon extern enhet behövs. När systemet skickar/tar emot, 

följer HCn alla processer och visar informationen på sin 

display i läsbar text. Till exempel, om en sändning blir 

avbruten, informeras användaren om vad och vart som har 

hänt. Samt, föreslår systemet en möjlig orsak till händelsen. 

 

Bland HCns viktiga funktioner finns det: 

 

- Intelligent renkörningsfunktion i fall av strömstörning, osv 

- Fritt adressering mellan stationerna i systemet 

- Systemminne för 99 senaste sändningar och deras status 

- Servicefunktion för kontroll av alla systemets enheter 

- Möjlighet att använda systemet tillsammans med PC 

baserad övervakning eller att koppla till en loggskrivare.   
 
 
 

 
2. Mottagningsstation 
 

Val av mottagningsstation beror på efterfrågad funktionalitet. 

Som standardval finns det mottagningsskåp/typ 

säkerhetsskåp med nyckellås alternativt kodlås. 
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RÖRPOSTUTRUSTNING, KASSALINJEN 
 
 
 
3. Stationer 
 

CASHTRONIC® MVX 1-vägs har ett brett stationsprogram 

med lösningar för olika butikskoncept. Med hjälp av tre 

LED indikerar stationer sändnings- och system- status.  

 
 
4. Styrning av luftflödet 
 
Det finns olika lösningar för styrning av luftflödet i 1-vägs 

system. CASHTRONIC® MVX kan hantera alla enheter 

som styr luftflödet: växlar, motorventiler och annat.  På 

det viset blir systemet mångfunktionellt och flexibelt till 

en låg kostnad. 
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5. Alternativa lösningar, kassalinjen 
 
 
 

Cashtronic® MVX  En-vägs rörpost kan levereras 

med nyckelfärdiga lösningar för kassalinjen, till 

exempel kassastolpar för  strömförsörjning av 

kassalinjens utrustning, numrering av kassorna, 

installation av ventilationskanaler till kassörer mm. 



6. Påsar 
 

I 63mm rörpostsystem används tygpåsar (som 

finns i flera färger) för transport av sedlar. 

 

7. Rörstråk 
 

Rör och annat fästmaterial är viktiga 

komponenter. Tillverkningen är utförd enligt 

fastställda normer. 

 

 

8. Drivaggregat 
 

Påsarna förflyttas i systemet med hjälp av ett 

luftflöde,  som skapas av ett 1- fas drivaggregat. 
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