Solução de Armazenamento Seguro

ARMÁRIO FORTE DE SEGURANÇA

AF II

AF II

Sabia que...

Solução de Armazenamento Seguro
Todos os escritórios possuem um volume considerável de
ficheiros e artigos que têm de ser mantidos em segurança
e confidencialidade. Para o armazenamento e protecção
destes documentos e artigos de valor sensíveis, a FichetBauche introduziu a gama AF II de armários de segurança.

As fechaduras dos armários AF II são certificadas
para proporcionar uma
protecção extra para
documentos armazenados?

Breve Descrição do Produto
Os armários de segurança AF II estão disponíveis em três tamanhos, todos concebidos para oferecer uma excelente capacidade
de armazenamento. Graças a uma vasta gama de acessórios interiores, incluindo prateleiras reforçadas para suspensão de ficheiros
e compartimentos com fecho, estes armários podem ser adaptados de modo a satisfazer as necessidades de cada cliente. Para
maior facilidade de acesso, as portas dos armários de segurança
AF II abrem a 180°.

Os armários AF II são construídos com chapa de aço para o corpo,
enquanto as portas têm uma grossura de 65mm e revestimento
duplo. Os parafusos de porta arredondados têm 20mm de diâmetro e estão protegidos por um dispositivo adicional de fecho que
bloqueia o accionamento de linguetas em caso de tentativa de
arrombamento.
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três tamanhos
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Acessórios Interiores

O AF II pode ser equipado com prateleiras para suspensão de
ficheiros e um compartimento bloqueável para ajudá-lo a maximizar o espaço interior do armário.
Acessórios interiores (da parte esquerda): Prateleira, compartimento
com fecho

Fechaduras
Os armários de segurança AF II foram concebidos de modo a estarem equipados com os fechos mecânicos e electrónicos patenteados da Fichet-Bauche. Todas as fechaduras têm a certificação A2P/
EN 1300 da CNPP.

FECHADURA ÚNICA
MxB, Nectra,

COMBINAÇÕES DE
FECHADURAS

Moneo

MxB + MxB
MxB + Nectra
MxB + Moneo

A MxB – nível B/E – é uma fechadura mecânica de alta segurança.
Devido ao formato e concepção inovadores da chave, é possível
criar mais de 10 milhões de chaves diferentes, tornando extremamente difícil o fabrico de cópias. Para segurança adicional, o
sistema de bloqueio evita que a chave seja retirada, excepto quando
a porta estiver correctamente fechada.

A fechadura de combinação mecânica Moneo – nível C/E – permite vários milhões de códigos diferentes. A sua característica
“baralhar-combinação-após-abertura” garante a reposição
automática dos selectores para 0 após cada utilização.

Garantia Fichet-Bauche
Os produtos Fichet-Bauche são concebidos e fabricados de acordo
com as normas ISO 9001 relativa aos Sistemas de Gestão de Qualidade, ISO 18001 relativa aos Sistemas de Saúde e Segurança Ocupacionais e ISO 14000 relativa a Sistemas de Gestão Ambiental.
Todos os componentes dos cofres AF II são testados pelo laboratório
Fichet-Bauche em conformidade com as actuais normas europeias.

ARMÁRIO FORTE DE SEGURANÇA

A fechadura electrónica Nectra – nível B/E – gera mais de 110
milhões de combinações de códigos diferentes e oferece vários
níveis de funcionalidade. A versão padrão inclui 1 código principal
e 7 códigos de utilizador, bloqueio de código errado, retardamento e alarme de coacção. Isto pode ser actualizado com a função
de pista de auditoria (que regista até 500 eventos) e um leitor de
impressões digitais biométrico.

Especificações Técnicas
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Dimensões (mm)

AF II 25

AF II 45

AF II 75

Altura externa

1050

1050

1970

Largura externa

568

975

975

Profundidade externa (+51mm com puxador)

472

472

472

Largura externa (porta aberta a 90º)

568

975

975

Largura externa (porta aberta a 180º)

922

1704

1704

Profundidade externa (porta aberta a 90º)

908

908

908

Altura interna

978

978

1898

Largura interna

555

962

962

Profundidade interna

386

386

386

Altura de folga

907

907

1827

Largura de folga (porta aberta a 90º)

317

689

689

Volume (litros)

210

363

705

85

120

186

Peso (kg)

Acessórios e opções
N.º de prateleiras para suspensão de
ficheiros fornecidos com o produto
N.º máx. de prateleiras adicionais para
suspensão de ficheiros*
Metros lineares de suspensão de
ficheiros
N.º máx. de compartimentos com fecho
(fechadura MxB)
* Opcional

Morada: Gunnebo Portugal S.A.,
Av. Infante D. Henrique Lote 306/2, 1950-421 Lisboa
Tel: + 351 218315600, Fax: + 351 218315699
Email: info.pt@gunnebo.com
www.gunnebo.pt / www.gunnebo.com
Membro do Grupo de Segurança Gunnebo
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Este documento não tem vínculo contratual. As informações disponibilizadas não são apresentadas na sua totalidade e podem estar sujeitas a alterações.
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