
A gaveta para PDV, é apropriada para 

os principais tipos de estabelecimentos 

em registradoras e frente de lojas. É um 

item indispensável em checkouts para 

o recebimento. Um produto robusto, 

durável, com baixa manutenção.

GD-56
GAVETA 
DE DINHEIRO 
PARA PDV



automacao.elgin.com.br

IDEAL PARA:

Lojas de pequeno, médio ou grande 
porte

CARACTERÍSTICAS:

Duas fendas para introdução de 
cheques, tiquetes ou outros 
documentos sem a necessidade da 
abertura da gaveta

Sensor de posição da gaveta (aberta 
ou fechada)

Abertura horizontal manual através 
da chave ou elétrica por pulso 
elétrico, ainda possui mecanismo de 
abertura de emergência

Os cheques e documentos não ficam 
visíveis quando a gaveta está aberta

Fechadura de segurança

Base em aço pintado na cor preta

Módulo interno (niqueleira) em 
poliestireno de alto impacto com 5 
divisões para notas e 6 divisões para 
moedas

Atacado e varejo

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:

Pés de borracha

7 Kg

Dimensões: 400mm (L) x 420mm (P) 
x 120mm (A)

O pulso elétrico para a abertura 
da gaveta deve ter a

Lógica do sensor da gaveta:

 A conexão elétrica é feita por um 
cabo de metros, um conectos tipo 
RJ 12 (AMP) de seis posições

INSTALAÇÃO DA GAVETA:

O local para instalação deve ser 
plano e nivelado para evitar o 
empenamento e falhas na 
abertura

Circuito-aberto (Fachada)

Micro-swtch (Gaveta)

FUNCIONABILIDADE:

Possui abertura manual através 
da chave e por alavanca

Curto-circuito (Aberta)

Solenóide: 24 VDC

CARACTERÍSTICAS ElÉTRICAS:

A abertura elétrica se dá por um 
pulso elétrico enviado pelo 
equipamento, o solenóide ao ser 
acionado libera a tranca de 
abertura da gaveta

tensão de 24VDC e duração de 
100ms

Divisórias de moedas  reguláveis

1- trancada; 2- destrancada; 3- 
abertura manual)

Prendedores de cédulas de aço

Os prendedores de cédulas são 
metálicos com molas em aço 
fixados a uma chapa metálica

A fechadura com segredo na 
parte frontal é de fácil manuseio 
e possui 3 posições:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Compartimento de cheques (para 
120 cheques), documentos e 
tiquetes

Trilhos e gaveta interna dotada 
de rolamentos


