
PRILOGA 3 

 

1. Identifikacija in proizvajalec (naziv izdelka, proizvajalec – točen naslov).  

 

2. Neizbrisljiva in neponovljiva identifikacija varnostnega vsebnika 

 

3. Tehnični podatki naprave:  

- teža,  

- dimenzije,  

- baterije,  

- kontrola stanja baterije,  

- opis varnostnega kovčka,  

- mehanska trdnost,  

- stopnja zaščite ohišja IP,  

- napaka napajanja,  

- stanje akumulatorjev,  

- zvočna jakost vgrajene sirene CE direktiva 60 dBA, 30 sek.;  

- vgrajeni senzorji: vlage, za vodo, temperatura, kontaktni senzorji, čas deaktiviranja (20 sek) 

 

4. Dokumentacija: navodila uporabniku, serviserjem, vzdrževalcem, varnostni podatki 

 

5. Zaščita pred nasilnim odpiranjem :  

 

Varnostni vsebnik mora biti odporen na različne poteke napada:  

- rezanje pokrova, 

- rezanje tečajev vsebnika, 

- prekinitev napajanja, 

- vlom v vsebnik, 

- odpiranje vsebnika z destruktivnimi sredstvi (primer kovaško kladivo, ….), 

- hitro rezanje – giljotiranje, 

- potopitev v tekočino, 

- postopno in takojšnjo izpostavljenost ekstremnim temperaturam (vroče-mrzlo). 

 

6. Nevtralizacija bankovcev 
 
V primeru napada mora biti dostop do bankovcev v varnostnem vsebniku onemogočen oziroma se 

mora sprožiti sistem za nevtralizacijo. Nevtralizacija bankovcev z obarvanjem, kemičnim uničenjem in 

pirotehničnim uničenjem mora zagotoviti nepovratno nevtraliziranje bankovcev, da je vsakemu 

imetniku bankovcev jasno, da so bili nevtralizirani.  

 

7. Podatki za enoto  

 

- podatki o sestavi: kalijev karbonat, barva, možnost izpostavljenosti omenjeni kemikaliji, 

- možnost tveganja: posledice izpostavljenosti.:oči, koža, vdihovanje, zaužitje, zdravniška 

pomoč 

- neobičajna tveganja za ogenj in eksplozijo 

- fizikalne in kemične lastnosti 

- obstojnost in reaktivnost 

- toksikološki podatki 

- vzdrževanje.  

- menjava bombice (dimne ali tekočinske), menjava vžiga 



 

8. Vzpostavljena mora biti komunikacija varnostnega vsebnika z vozilom 

 

9. Vzdrževanje: dnevno, tedensko, mesečno, letno 

 

10. Jasna navodila za vklop in izklop varovanja kovčka –izobraževanje varnostnika 

- Postopki vklopa varovanja 

- Postopki izklopa varovanja 

- Indikator stanja varnostnega vsebnika ( vključen – izključen ) 

 

10. Beleženje dogodkov kovčka  

- Varnostni vsebnik mora beležiti dogodke, imeti »črno skrinjico«, ki omogoča analizo uporabe 

varnostnega vsebnika ( odprtje, aktivacija, deaktivacija ) 

 

11. Daljinsko aktiviranje uničenja oziroma nevtralizacije bankovcev 

  

11. Administrativne nastavitve (programiranje in spreminjanje nastavitev, ki jih mora hraniti imetnik 

licence)  

 

12. V primeru izpraznitve napajanja varnostni vsebnik ostane zaprt.  

 

13. Administrativni (master key) ključ za odpiranje varnostnega vsebnika v primeru okvare. 

 

14. Vsebnik ne sme biti vezan na varnostnika 

 

15. Izjava oz ustrezno potrdilo o elektromagnetni združljivosti (EMC) 


