
 
 

      Sistec Euroguard Grade III 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιότητα αντί για όγκο – για μέγιστη προστασία 

Το Euroguar SE III είναι η λύση ασφαλείας υπερ-υψηλής ποιότητας για αντικείμενα που απαιτούν υψηλού επιπέδου 

προστασία και ασφάλεια, όπως ρευστό, χρυσαφικά και τιμαλφή. Η κατασκευή με τρία τοιχώματα και ενσωματωμένη 

προστασία από τρυπάνι και φλόγιστρο παρέχει την υψηλότερη δυνατή προστασία. Η φιλοσοφία κατασκευής του 

χρηματοκιβωτίου είναι “ποιότητα αντί για όγκο”: η έξυπνη σχεδίαση του μειώνει την επιφάνεια και το βάρος χωρίς 

να θέτει συμβιβασμούς στην προστασία. Υπάρχουν οκτώ εκδόσεις διαθέσιμες για επιλογή, με όγκο που κυμαίνεται 

από τα εβδομήντα οκτώ (78) στα επτακόσια εξήντα (760) λίτρα, για τις εκδόσεις με διπλή πόρτα. 

Προστασία από διάρρηξη: 

 ·Euroguard SE IIΙ: Προστασία από διάρρηξη (ECB / VdS) βαθμού ΙΙΙ (80/120 RU) 

 ·Σώμα καμπίνας με τριπλό τοίχο 

 ·Ειδικό γέμισμα και ενισχυμένα τοιχώματα για το μέγιστο βαθμό αντίστασης (SE ΙΙΙ) 

 ·Πόρτα τριών τοιχωμάτων με προστασία από τρυπάνι και φλόγιστρο 

 ·Θωράκιση κλειδαριά μαγγανίου, απρόσβλητη από τρυπάνι 

 ·Σύστημα κλειδώματως τριών πλευρών που χρησιμοποιεί μασίφ ατσάλινους πείρους διαμέτρου 40mm 

 ·Μασίφ ατσάλινη ράβδος, αποτρέπει μοχλισμό της πόρτας εαν κοπούν οι προσαρμογείς των μεντεσέδων. 

 ·Επιπλέον προστασία για όλες τις συσκευές κλειδώματος 

 Εξωτερική παρακολούθηση 

 ·Η βασική έκδοση περιλαμβάνει προ-τρυπημένο άνοιγμα για καλώδιο και δύο ελάσματα στήριξης (πόρτα 

περιβλήματος) για σεισμικούς ανιχνευτές 

 Συναγερμός Διάρρηξης (Burglar Alarm System – BAS) 

 ·Προετοιμασία για προσαρμογή και εγκατάσταση συστήματος BAS και διασύνδεσή του με κέντρο ελέγχου – 

συναγερμού εγκεκριμένο κατά VdS 

 Πυροπροστασία 

 ·Μόνωση του σώματος του χρηματοκιβωτίου με ειδικό πυρίμαχο τσιμέντο 

 ·Διπλές πυρίμαχες ακμές και στις τέσσερις άκρες της πόρτας 

 ·Σφράγιση με Fiberglass (ίνες γυαλιού) 

Χρωματικές επιλογές (χωρίς επιπλέον χρέωση): 

 Για άλλα χρώματα επικοινωνήστε μαζί μας! 

  

Μοντέλο 
Εξωτ. Διαστάσεις Εσωτ. Διαστάσεις Βάρος 

(κιλά) 

Χωρητικότητα 

(λίτρα) 
Τιμή 

Ύψος Πλάτος Βάθος Ύψος Πλάτος Βάθος 

SE III-69/0 69 62 58 51 45 34 400 78 
 

SE III-86/0 86 62 58 68 45 34 510 104 
 

SE III-103/0 103 62 58 85 45 34 570 130 
 

SE III-120/0 120 62 58 102 45 34 630 156 
 

SE III-120/1 120 82.5 70 102 65.5 46 850 307 
 

SE III-138/1 138 82.5 70 120 65.5 46 950 361 
 

SE III-173/1 173 82.5 70 155 65.5 46 1150 467 
 

SE III-180/2 180 119 73 162 102 49 1450 760 
 


