WSZYSTKIE SEJFY W JEDNYM MIEJSCU
606 Dostępne sejfy

DOSTAWA W CIĄGU 3-4
DNI ROBOCZYCH

MOTTURA NO PROBLEM 11.KE 130
Rozmiar: W:235 x Sz:355 x G:230 (mm)
Rodzaj zamka: Elektroniczny

2 628 zł z VAT

Ochrona:

SZCZEGÓŁY PRODUKTU
PRODUCENT

Mottura

KLASA BEZPIECZEŃSTWA

EN 14450 - klasa S2.

RANKING UBEZPIECZENIA

Ranking ubezpieczeniowy dla gotówki 5.000 PLN i 50.000 PLN dla kosztowności.

TYP ZAMKA

Zamek elektroniczny certyfikowany zgodnie z normą EN 1300 dla klasy A, sterowany za pomocą systemu
elektronicznego o dużej wydajności z pamięcią trwałą.
Kod użytkownika od 6 do 8 symboli.
Po wprowadzeniu właściwego kodu automatycznie otwierają się specjalne konturowe rygle (o kształcie
zarejestrowanego znaku firmowego MOTTURA) oraz specjalna klamka do otwierania sejfu.
Zamek zasilany przez 6 baterii alkalicznych (brak w zestawie).
Sygnały dźwiękowe i wizualne potwierdzające poprawność wprowadzonego kodu, wskazujące błędy i
niezadowalający poziom zasilania baterii.
Zapasowe zewnętrzne podłączenie do prądu bezpośrednio na klawiaturze.
Wysokiej jakości klawiatura membranowa z 4 wskaźnikami LED (błąd-baterie-kod-zamykanie/otwieranie).
Klawiatura blokuje się przy trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu.
Mechanizm zamka oraz poziome zasuwki chronione są przez płytkę stalową z manganu.

ŚCIANY

Grubość panelu frontowego - 12 mm., pozostałe - 9 mm. Wykonane z trzech warstw stali.

DRZWI

Konstrukcja z jednolitej stali o grubości 10 mm.

RYGLE

Konturowe rygle z niklowanej stali o średnicy 20x24 mm.
Dodatkowe prostokątne rygle w górnej i dolnej części mniejszych sejfów.

MONTAŻ

Otwory do mocowania na dnie sejfu (2) i tylnej ścianie (2), mocujące kotwy tulejowe Sleeve Anchor ze śrubami w
zestawie.

DESIGN

Specjalne malowanie proszkiem aminowym o wysokiej jakości.
Kolor ciemnoszary.

INNE

Sposób wykonania: zrobotyzowany system spawania.
Zdejmowane drzwi - można wymienić na drzwi wyposażone w innego rodzaju zamek.
Automatyczne oświetlenie LED po otworzeniu drzwi.
Krawędzie o specjalnej konstrukcji zapewniają duże zabezpieczenie przed dewastacją drzwi.
Wyjmowana półka wewnętrzna.

GWARANCJA

2 lata.

Model

Wymiary zewnętrzne
(H×W×D), mm

Wymiary wewnętrzne
(H×W×D), mm

1111KE130E

235x355x230

215x335x165
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Kod firmy: 304447813
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Waga

Pojemność

Półki

35.0 kg

12.0 l
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