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BEZPIECZNE
SKŁADOWANIE
NIEWIELKICH
DEPOZYTÓW
GOTÓWKOWYCH

SIGMA DEPOSIT
OCHRONA DEPOZYTÓW PRZED KRADZIEŻĄ
CECHY PRODUKTU
• Kompaktowy sejf ze szczeliną depozytową.

• Dostępny w 3 rozmiarach o pojemności 32, 39 i 50 litrów.

• Drzwi wykonane są z 8 milimetrowej blachy stalowej a korpus
z blachy 3 milimetrowej.

• Przystosowany do zakotwienia do podłogi lub ściany.

• Drzwi sejfu zabezpieczone są ryglami o średnicy 25 mm.

• Zamek kluczowy lub elektroniczny z kluczem awaryjnego otwarcia.

MARKETED BY

• Mechanizm "anti-fishing" uniemozliwiający wyłowienie depozytów.

SIGMA DEPOSIT
DANE TECHNICZNE
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3

Model

Zew. wys. (mm)

Zew. szer.(mm)

Zew.głęb. (mm)

Wewn. wys.
(mm)

Wew. szer.
(mm)

Wewn. głęb.
(mm)

Pojemność
(litry)

Masa (kg)

Sz 1

305

375

350

299

369

289

32

27

Sz 2

375

375

350

369

369

289

39

33

Sz 3

475

375

350

469

369

289

50

38

Wymiary bez zawiasów i klamki. Wymiary szczeliny depozytowej: 170mmx16mm.

ZAMKI

BEZPIECZNE DEPONOWANIE
ZAMEK KLUCZOWY
ZAMEK ELEKTRONICZNY
• Kod użytkownika (3-8cyfr) oraz kod master.
• 3 krotne wprowadzenie błędnego kodu
sprawia, że zamek przechodzi w tryb
uśpiena na 60s. Trzy kolejne próby
wpisania błędnego kodu zablokują zamek
na 5 min.
• Sygnał niskiego poziomu baterii.
• Możliwość podłączenia zewnętrznego
zasilania w razie rozładowania baterii lub
otwarcia kluczem awaryjnym.

• Sigma Deposit pozwala w łatwy i
bezpieczny sposób deponować gotówkę.
• Pieniądze można deponować przez
szczeinę depozytową bez konieczności
otwierania sejfu.
• Mechanizm 'anty-fishing' zabezpiecza
depozyty przed "wyłowieniem"
• Wymiary szczeliny depozytowej: 170 mm x
16 mm.
• Przystosowany do zakotwienia do podłogi
lub ściany.

• Alarm antymanipulacyjny uruchamiany w
razie próby włamania.

Authorised dealer

www.chubbsafes.com
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The data given in this material may be subject to change without prior notice. This document is not contractually binding. The ‘Chubb’ brand is owned by Chubb plc and is a registered trademark used under license. See www.chubbsafes.com for more information.
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