ŘADA PROTIPOŽÁRNÍCH SEJFŮ
-

elektronický zámek ovládaný dotykovým panelem
více než miliarda číselných kombinací
funkce skrytý kód - skrytí hesla do delší posloupnosti čísel
funkce zapnutí/vypnutí zvuku ovládání
funkce jednorázový uživatelský kód - doplňkový kód, který po prvním použití pozbude platnosti
režimy zablokování – totální zablokování sejfu až po dobu 48 hodin
časový zámek – po zadání 5-ti nesprávných kódů zablokování sejfu na dobu 3-9 min
nejmodernější technologie protipožární izolace – lehčí schránka s větším prostorem uvnitř

Uzamykací mechanismus tvoří:
dva pasivní a dva aktivní ocelové čepy o průměru 16 mm
Součást balení:
- 4 baterie AA
- kotevní šrouby

YALE protipožární sejf
MEDIUM YFM/310/FG2

YALE protipožární sejf
LARGE – YFM/420/FG2

vnější rozměry: 308x410x342 (VxŠxH mm)
vnitřní rozměry: 220x330x225 (VxŠxH mm)

vnější rozměry: 420x352x433 (VxŠxH mm)
vnitřní rozměry: 320x260x304 (VxŠxH mm)

čistá hmotnost: 26 kg
hrubá hmotnost: 28 kg

čistá hmotnost: 36 kg
hrubá hmotnost: 38 kg

požární odolnost: 30 min.

třída požární odolnosti: NT FIRE 017 60 Paper
plná požární odolnost: 60 min

(interní test)

YALE protipožární sejf
X-LARGE – YFM/520/FG2
vnější rozměry: 522x404x440 (VxŠxH mm)
vnitřní rozměry: 410x300x300 (VxŠxH mm)
čistá hmotnost: 53 kg
hrubá hmotnost: 55 kg
třída požární odolnosti: NT FIRE 017 60 Paper
plná protipožární odolnost: 60 min
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The global leader in
door opening solutions

ŘADA SEJFŮ YALE PREMIUM
Tloušťka stěny dveří - 8 mm
Tloušťka stěny pláště - 3 mm
- Elektronický zámek s číselnou klávesnicí
(PIN 3-8 znaků)
- LCD displej s modrým podsvícením
- Funkce alarmu při nesprávném zadání
(po 4 pokusech)
- Upozornění na nízký stav napájecích baterií

- Funkce zapnutí/vypnutí displeje
- Funkce zapnutí/vypnutí zvuku
- Laserem vyřezávané ocelové dveře se otevírají
automaticky po zadání správného kódu
- Vyztužený ocelový závěs dveří
- Celý vnitřek je potažen plstí
- Vnitřní zdroj světla LED v závěsu dveří
- Pancéřované ocelové desky chránící zamykací
ústrojí

ŘADA SEJFŮ YALE STANDARD
Zamykací mechanismus
- motorem poháněné závory zámku o průměru 22 mm
- 6ti pákový oboustranný vysouvací systém zamykání
Součásti balení
- 2 bezpečnostní klíče
- 4 baterie AA
- kotevní šrouby

Tloušťka stěny dveří - 6 mm
Tloušťka stěny pláště - 2 mm

- Vyztužený ocelový závěs dveří
- Pancéřované ocelové desky chránící zamykací ústrojí

- Elektronický zámek s číselnou klávesnicí
(PIN 3-8 znaků)
- LCD displej s modrým podsvícením
- Funkce alarmu při nesprávném zadání
(po 4 pokusech)
- Upozornění na nízký stav napájecích baterií
- Funkce zapnutí/vypnutí displeje
- Funkce zapnutí/vypnutí zvuku
- Laserem vyřezávané ocelové dveře se otevírají
automaticky po zadání správného kódu

Zamykací mechanismus
- motorem poháněné závory zámku o průměru 22 mm
- 6ti pákový oboustranný vysouvací systém zamykání
Součásti balení
- 2 bezpečnostní klíče
- 4 baterie AA
- kotevní šrouby

YALE
PREMIUM LAPTOP YLM/200/EG1

YALE
PREMIUM HOME YSM/250/EG1

YALE
STANDARD COMPACT YSB/200/EB1

YALE
STANDARD HOME YSB/250/EB1

Vnější rozměr: 200 x 480 x 350 mm
Vnitřní rozměr: 190 x 467 x 280 mm

Vnější rozměr: 250 x 350 x 300 mm
Vnitřní rozměr: 240 x 337 x 230 mm

Vnější rozměr: 200 x 350 x 200 mm
Vnitřní rozměr: 192 x 345 x 145 mm

Vnější rozměr: 250 x 350 x 300 mm
Vnitřní rozměr: 242 x 345 x 245 mm

Čistá hmotnost: 22,3 kg
Hrubá hmotnost: 23,1 kg

Čistá hmotnost: 19,8 kg
Hrubá hmotnost: 20,6 kg

Čistá hmotnost: 10 kg
Hrubá hmotnost: 10.2 kg

Čistá hmotnost: 13.3 kg
Hrubá hmotnost: 14 kg

YALE
PREMIUM PROFESSIONAL YSM/520/EG1

YALE
PREMIUM OFFICE YSM/400/EG1

YALE
STANDARD LAPTOP YLB/200/EB1

YALE
STANDARD OFFICE YSB/400/EB1

Vnější rozměr: 400 x 350 x 340 mm
Vnitřní rozměr: 390 x 337 x 270 mm

Vnější rozměr: 200 x 480 x 350 mm
Vnitřní rozměr: 192 x 475 x 295 mm

Vnější rozměr: 400 x 350 x 340 mm
Vnitřní rozměr: 392 x 345 x 285 mm

Čistá hmotnost: 27.2 kg
Hrubá hmotnost: 28.8 kg

Čistá hmotnost: 14.6 kg
Hrubá hmotnost: 15.5 kg

Čistá hmotnost: 18.6 kg
Hrubá hmotnost: 20 kg

Vnější rozměr: 520 x 350 x 360 mm
Vnitřní rozměr: 510 x 337 x 290 mm
Čistá hmotnost: 34 kg
Hrubá hmotnost: 35.3 kg

