SALVUS SLEUTELKLUIS GR ADE 0

GRADE 0



slotopties:

CEGH

• Bescherming tegen inbraak en brand
• Gecertificeerde inbraakwerendheid volgens
EN 1143-1 Grade 0
• Indicatie waardeberging:
€ 7.000 (contant geld) of € 14.000 (kostbaarheden)
• Standaard uitgevoerd met:
EN 1300 gecertificeerd sleutelslot met 2 sleutels of
EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (incl. batterijen)
• Deuropening 180°
• Driezijdige vergrendeling
• Verankering via achterwand (4x)
• Kleur: antraciet (RAL 7024)
COMMENTS

Artikelnummer

Model

112.100.0050

Salvus sleutelkluis 56

112.100.0051
112.100.0052

Salvus sleutelkluis 56 elo
Salvus sleutelkluis 100

Buitenmaten
HxBxD

Gewicht

420x500x210 mm

45 kg

Specificaties

56 haken, dubbelbaard veiligheidsslot
TOLERANCE:

56 haken, elektronisch slot

PROJECTION

NEN-ISO 2768 WEIGHT:

345.5 kg STATE:

1:10 CREATION DATE: 08-12-2015 CREATED BY:
mm DATE CHECKED:
DESCRIPTION

REV.:

420x500x210 mm

SCALE:
UNITS:

Nauta Group BV
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
The Netherlands

In Work

CHECKED BY:

KH

A

45 kg

PRINT DATE:

08.dec.2015

DRAWING NO.:

1000003000

ART.:

Salvus sleutelkluizen - Grade
0
100 haken, dubbelbaard veiligheidsslot
600x500x210
mm

FORMAT

QTY.:

PAGE:

1 OF 1

62 kg

A4

© This drawing is the property of Nauta Group BV or its subsidiaries and may not be copied, used or disclosed for any purpose except as authorized in writing by Nauta Group BV

112.100.0053

Salvus sleutelkluis 100 elo

100 haken, elektronisch slot

600x500x210 mm

62 kg

112.100.0054

Salvus sleutelkluis 183

183 haken, dubbelbaard veiligheidsslot

800x600x210 mm

99 kg

112.100.0055

Salvus sleutelkluis 183 elo

183 haken, elektronisch slot

800x600x210 mm

99 kg

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 40 mm voor handgreep en scharnieren.

Artikelnummer

Model

180.500.0160

Extra sleutel voor sleutelkluis Grade 0

/sleutelberging en -beheer/

SLOTENOVERZICHT
Een goede inbraakwerende kluis valt of staat echter ook met de kwaliteit van het slot. De keuze voor het juiste slot verdient daarom
zeker uw aandacht. Een kluisslot moet getest zijn volgens de EN 1300 normering om te voldoen aan Europese kluisnormeringen als
EN 14450 en EN 1143-1. Veel kluizen worden standaard geleverd met een sleutelslot.
Steeds vaker wordt er echter gekozen voor een elektronisch slot. Elektronische sloten zijn duurder, maar hebben veel meer
mogelijkheden dan een sleutelslot. Zo heeft elk slot een anti-manipulatie blokkering en kunt u optioneel meerdere toegangscodes
instellen en het slot uitlezen. Daarnaast kan er een openingsvertraging worden ingesteld om een overvaller tegen te houden of kan het
elektronisch slot aan een alarmsysteem gekoppeld worden.
De keuze van het juiste slot verdient zeker uw aandacht. Om u te helpen vindt u hieronder een kort overzicht van de mogelijkheden.
Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvend advies.

Basic

Multicode

Met noodsleutel

Gator

Gebruikerscode

1

9

30

50

Managercode

1

1

2

2

Mastercode

1

Openingsvertraging
Manipulatieblokkering

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

✓

✓

✓

✓

✓

Noodsleutelfunctie
✓

Geïntegreerd batterijvak

✓

✓

✓
✓

Dubbelcode (vier ogen principe)
Audit mogelijkheid

optie

optie

1000 events

Internetkoppeling

optie

Aansluiting op stil alarm

optie

optie

EN 1300 klasse B

✓

✓

✓

✓

VdS Klasse 2

✓

✓

✓

✓

In plaats van standaardslot

C

180.500.0531

E

180.500.0533

Extra, naast standaardslot

D

180.500.0532

F

180.500.0534

G

180.500.0486

H

180.500.0535

I

180.500.0536

Het juiste slot niet gevonden? Neem contact met ons op en wij informeren u graag over de uitgebreide mogelijkheden.

