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PERLINDUNGAN
TINGKAT TINGGI
TERHADAP BERBAGAI
MACAM TINDAKAN
PEMBONGKARAN

GUARDIAN

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBONGKARAN

ECB∙S
EN1143-1
Grade III

FITUR UTAMA
• Pintu: Tebal keseluruhan 145 mm dengan
lapisan formula Chubbsafes F42 setebal 75
mm, juga dilengkapi dengan pelat baja
antibor disemua bagian penting.
• Badan: Tebal keseluruhan 84 mm, terbuat
dari pelat baja dalam dan luar, berisi bahan
padat formula Chubbsafes F42 yang menjadi
satu kesatuan dengan lempengan badan.
• Kunci: Memakai sebuah kunci kombinasi 4
roda dan sebuah kunci 11 lever.
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• Mekanisme penguncian: Slot geser pada 3
sisi pintu berdiameter 32 mm dan slot bar
pada sisi engsel menjamin kesatuan antara
pintu dan badan lemari guna memberikan
perlindungan maksimal.
• Perlindungan khusus: lemari besi ini
dilengkapi dengan 2 pengunci otomatis
dimana bila terjadi pembongkaran secara
paksa atau peledakan, pintu akan terkunci
secara otomatis.

• Untuk menghindari pemindahan paksa,
lemari besi ini dilengkapi dengan base fixing,
yang memungkinkan peletakan permanen di
atas lantai.
• Mendapatkan sertifikasi dari ECB∙S Grade III
menurut standar EN1143-1 oleh Forchungs
und Prufgemeinschaft Geldschranke und
Tresoraniagen (FuP) yang merupakan
standar Eropa untuk lemari besi.
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PILIHAN KUNCI

PERLENGKAPAN

ANAK KUNCI
Kunci dengan 11 lever sesuai dengan
standar dari Jerman.

KUNCI KOMBINASI
Brankas dilindungi dengan kunci kombinasi.
Dilengkapi dengan 3 bagian pemutar tanpa
anak kunci. Kode dapat dirubah sampai
dengan 1,000,000 kali. Kode dapat dirubah
dengan mudah dan keamanan yang tetap
terjamin.
KUNCI ELEKTRONIK
Pilihan penguncian dengan kunci
elektronik yang dapat disesuaikan
dengan kebutuhan lainnya.

RAK
Brankas dihadirkan dengan standar rak yang dapat
diatur untuk menyesuaikan dengan kebutuhan.
Rak bagian dalam dibuat dari baja.

PILIHAN

NIGHT DRAWER TRAP (NDT)
Dapat digunakan secara efektif untuk deposit uang tunai
dan dokumen melalui rak pengaman tanpa harus membuka
pintu utama brankas.
“Plat Anti Pantulan Cahaya” untuk melindungi terhadap
percobaan “pengailan” untuk mengambil isi dari brankas
tersebut melalui sela lekukan.
Pembukaan rak: 239mm(L) x 153mm(T) x 125mm(P).
Tinggi lekukan rak bagian luar: 254mm.
ENVELOPE SLOT
Didesain dengan tempat berukuran 13mm(W) x 152(L) di atas
brankas
untuk mempermudah dalam memasukkan barang berupa uang
tunai
dan dokumen tebal tanpa harus membuka brankas.
“Plat anti pantulan cahaya” sudah terpasang untuk melindungi
terhadap
percobaan “pengailan”.

Didistribusikan oleh:

PT Indolok Bakti Utama
Jl. Salemba Raya No 32, Jakarta Pusat 10430

www.chubbsafes.co.id
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The data given in this material may be subject to change without further 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. CS.ID.041.R1
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