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+371 68 688 225

Free delivery within 4 - 6 weeks

TECHNOMAX UNICA UT/4LP

€66599
MODELIS

51UT4LPE

ĀRĒJIE IZMĒRI

270 x 390 x 240mm (AxPxDz)

IEKŠĒJIE IZMĒRI

245 x 365 x 160mm (AxPxDz)

SLĒDZENES TIPS

Elektriska

SVARS

23kg

PĀRVIETOŠANA

14l

PLAUKTI

1 gab.

DROŠĪBA

Preces informācija
RAŽOTĀJS

DURTIŅAS

Technomax

20 mm biezuma dubultas durvis, kuras sastāv no 10 mm biezuma
viengabala tērauda konstrukcijas ārējās daļas un 10 mm biezuma
iekšējās daļas, kura sastāv no trīm tērauda plāksnēm, no kurām vidējā ir
izgatavota no īpaša mangāna tērauda, lai palielinātu aizsardzību pret
urbšanu.

DROŠĪBAS SERTIFIKĀTS
EN 1143-1 - 0 klase.

APDROŠINĀŠANAS REITINGS
Skaidrās naudas līdzekļu apdrošināšanas reitings 10.000 EUR un
100.000 EUR vērtības.

SLĒDZENES TIPS
Elektriska slēdzene, sertificēta pēc EN 1300 standarta, kura pārvaldama
ar lielas jaudas elektroniska sistēmu ar pastāvīgo atmiņu.
Lietotāja kods 6 simboli.
Slēdzenes atvēršana un aizvēršana - pagriežot fiksatoru.
Slēdzene darbojas ar sārma baterijām (nav iekļautas komplektā).
Akustiskie un vizuālie signāli, kas apliecina ievadītu koda pareizumu,
norāda kļūdas un akumulatora stāvokli.
Rezerves ārējais barošanas savienojums atrodas tieši uz klaviatūras.
Augstas kvalitātes membrānas klaviatūra ar 4 LED diodēm.
Klaviatūra automātiski aizslēdzas ievadot trīs reizes nepareizu kodu.
Slēdzenes mehānisms aizsargāts ar mangāna tērauda plāksnēm.

SIENAS
18 mm biezuma īpašas konstrukcijas priekšpusējā sieniņa.

SLĒGMEHĀNISMI
Niķeļa pārklāti, rotējoši (mēģinot nozāģēt) tērauda ∅22 mm
slēgmehānismi.

DIZAINS
Īpaši augstas kvalitātes krāsojums ar epoksīda pulveri.
Bordo krāsa.

CITA INFORMĀCIJA
Seifs metināts ar robotizētu sistēmu.
Konstrukcija izgriezta izmantojot "High-tech" lāzera tehnoloģiju.
Īpašas konstrukcijas spēcīgas tērauda eņģes ļauj ērti, nezaudējot telpu,
kur uzglabāt lietas, atvērt seifa durvis 90°.
Īpašas iekšējās malas, kas nodrošina ļoti augstu izturību pret durvju
salaušanu.
Enkuru stiprinājumu mēles seifa aizmugurējā daļā aizsargā no seifa
izraušanas no sienas.
Izņemams iekšējais plaukts.

GARANTIJA
2 gadi.

Slēdzene
Elektriska

Ārpuse (AxPxDz)
270 x 390 x 240
mm

Iekšpuse
(AxPxDz)
245 x 365 x 160
mm

Svars
23kg
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