SFT-avainturvakaapit

»

SFT-avainturvakaapit ovat kaikki luokiteltuja SS-3492 standardin mukaisesti.
Murtoluokitellut, vahvat avainkaapit antavat hyvän suojan tärkeimmille avaimillesi.
Ne soveltuvat hyvin alle tuhanteen oveen sopivien avainmäärien suojaamiseen.
Avainturvakaapit on valmistettu vahvasta, 4 mm teräslevystä, joka antaa hyvän suojan
murtoyrityksiä vastaan.

SFT-hyllykaapit

SFT33

Kaikissa kaapeissa on hyllyvarustus, mää
rä riippuu kaapin koosta. Eri sisustoja sekä
hyllyjä käyttämällä saadaan aikaan useita eri
vaihtoehtoja jokaiseen käyttötarpeeseen.
Kaapit kiinnitetään joko seinään tai lattiaan
tuotteesta riippuen.
Monitoimikaappi SFT88 saa erilaisilla sisuk
silla, esimerkiksi 372 pitkää koukkua avainnip
pujen säilytykseen tai 540 koukkua yksittäis
avainten säilytykseen.
Tätä kaappia voi myös käyttää osin asiakirjo
jen säilytykseen ja osin avainten säilytykseen,
tällöin voidaan säilyttää yläosassa 60-180
avainta ja alaosassa esim. mappeja ja muita
dokumentteja.
Tehdas myöntää viiden vuoden
valmistusvirhetakuun.

Malli

koko K x L x S mm

paino kg

SFT 11

450 x 350 x 400

45

SFT 33

750 x 550 x 400

80

SFT 88

1500 x 550 x 400

152

SFT 99

1900 x 600 x 500

200

SFT88

»

Standardinmukaisten avainturvakaappien ovien lukitus on erittäin vahva, jonka
runkorakenne kestää koviakin vääntöyrityksiä. Kaapeissa on vakiona elektroninen
lukko. Suosittelemme tätä lukitusratkaisua, koska silloin ei turvakaapin avaimia ole
vaara jäädä samoihin tiloihin kaapin kanssa.

SFT-avainturvakaapit
SFT-avainturvakaappimallisto soveltuu avainten ja avainnippujen turvalliseen ja hyväksyttyyn säi
lytykseen esimerkiksi isännöitsijätoimistoille, huoltoyhtiöille sekä autoliikkeisiin ja muihin sellai
siin kohteisiin, joissa joudutaan säilyttämään paljon avaimia.
Tehdas myöntää viiden vuoden valmistusvirhetakuun.
SFT111 KEY

SFT222 KEY

MALLI	

koko K x L x S mm

paino kg

koukkuja

SFT111 KEY

450 x 350 x 200

35

41 kpl

SFT222 KEY

750 x 420 x 200

60

70-100 kpl

SFT65 KEY

1250 x 380 x 280

85

140 kpl

SFT88N372

1500 x 550 x 400

160

372 pitkää

SFT88N540

1500 x 550 x 400

160

540 kpl

120  240 avainnipun säilytykseen, 36 ulosvedettävää avainlevyä
SFT88N3
SFT88N6

1500 x 550 x 400

180

120 kpl

180

240 kpl

SFT65 KEY

SFT-avainturvakaapit
MALLI	

koko K x L x S mm

koukkuja

SFT 88XL

1900 x 600 x 500

540 kpl
810 kpl yhden
avaimen koukkua

SFT 99/N3 1900 x 600 x 500
Kolme ulosvedettävää avainlevyä. Alaosassa tilaa hyllyille
SFT 99/N6 1900 x 600 x 500
Kuusi ulosvedettävää avainlevyä
Kaappien paino 240 kg

ST 7080 kulunvalvonnan liitäntäyksikkö
ST 7080 -yksiköllä kaappi voidaan liittää osaksi
useampia KV -järjestelmiä.
Yksikön avulla voidaan Case Closed -kaappi liit
tää yrityksen omaan kulunvalvontajärjestelmään.
Jos KV -järjestelmää ei ole, voidaan kaappiin lisä
tä yksittäinen F-key biometrinen - tai korttilukija.
Järjestelmä toimii yhdessä Case Closed -kaapin
elektronisen lukon kanssa. Hyväksytty KV-tunniste
mahdollistaa avainkaappiin käyttökoodin syötön.

ST 7080 -ohjausyksikkö hyväksyy jännitteen
9 - 24 V välillä max. 25 mA. Rasian koko on 51,5
mm x 82,5 mm x 24 mm (lxpxs).

Yksikkö sijoitetaan kaapin oveen sisäpuolelle.
Kaapelointi KV -lukijalle yhdestä kaapin 10 mm
ankkurointireiästä.

ST 7080 -kulunvalvonnan liitäntäyksikössä voidaan
tarvittaessa ottaa käyttöön myös hiljainen hälytys.
Tämä ominaisuus vaatii virtalähteeksi 9 V pariston.
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