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Ognioodporne sejfy Yale
YFM/310/FG2 - Średni dokumentowy sejf
ognioodporny
Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja:
    •Ochrona dokumentów przed ogniem do 1 godzinyDigital lock with

touchpad interface 
    •Epoksydowa powłoka galwanizowanej stali daje podwójną ochronę przed

rdzewieniem  
    •Zamek elektroniczny o wysokim bezpieczeństwie (ponad 1 bilion

kombinacji)  
    •Testowany i akredytowany według Szwedzkich i Koreańskich standardów 

Opis:Opis:Opis:Opis: 
    •Podświetlana klawiatura w momencie dotyku  
    •Programowalne kody użytkowników 
    •Programowany kod jednorazowego użytkownika - idealne rozwiązanie dla

gości, uzywajacych sejfu przez krótki czas 
    •Prywane wprowadzenie kodu - prawdziwy kod może zostać wprowadzony

przed lub po losowo wpisanymi cyframi - przydatne, gdy użytkownik ma
podejrzenie że jest obserwowany przez osoby trzecie  

    •Czasowe zamknięcie (jeżeli wprowadzono niepoprawny kod) - może zostać
ustawiony na czas od 3 do 9 minut - fabrycznie 3 minuty) 

    •Czasowe zabezpieczenie - sejf może zostać zablokowany przed ponownym
otwarciem na czad od 1 do 48 godzin.  

    •Idealny, gdy wyjeżdzasz a z Twojego mieszkania lub gabinetu korzystają
inne osoby 

YFM/310/FG2 Średni dokumentowy sejf ognioodporny
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Ognioodporne sejfy Yale
YFM/420/FG2 - Duży dokumentowy sejf
ognioodporny
Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja:
    •Ochrona dokumentów przed ogniem do 1 godziny 
    •Cyfrowy zamek z dotykowym interfacem 
    •Epoksydowa powłoka galwanizowanej stali daje podwójną ochronę przed

rdzewieniem 
    •Zamek elektroniczny o wysokim bezpieczeństwie (ponad 1 bilion

kombinacji)    
    •Testowany i akredytowany według Szwedzkich i Koreańskich standardów

standards 

Opis:Opis:Opis:Opis:
    •Podświetlana klawiatura w momencie dotyku  
    •Programowalne kody użytkowników  
    •Programowany kod jednorazowego użytkownika - idealne rozwiązanie dla

gości, używających sejfu przez krótki czas 
    •Prywane wprowadzenie kodu - prawdziwy kod może zostać wprowadzony

przed lub po losowo wpisanymi cyframi - przydatne, gdy użytkownik ma
podejrzenie że jest obserwowany przez osoby trzecie 

    •Ciche wprowadzanie kodu - możliwośc wprowadzania kodu bez
dźwiękowego lub świetlnego sygnału 

    •Czasowe zamknięcie (jeżeli wprowadzono niepoprawny kod) - może zostać
ustawiony na czas od 3 do 9 minut - fabrycznie 3 minuty) 

    •Czasowe zabezpieczenie - sejf może zostać zablokowany przed ponownym
otwarciem na czad od 1 do 48 godzin. 

    •Idealny, gdy wyjeżdzasz a z Twojego mieszkania lub gabinetu korzystają
inne osoby 

YFM/420/FG2 Duży dokumentowy sejf ognioodporny
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Ognioodporne sejfy Yale
YFM/520/FG2 - Bardzo duży dokumentowy
sejf ognioodporny
Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja:
    •Ochrona dokumentów przed ogniem do 1 godziny 
    •Cyfrowy zamek z dotykowym interfacem 
    •Epoksydowa powłoka galwanizowanej stali daje podwójną ochronę przed

rdzewieniem 
    •Zamek elektroniczny o wysokim bezpieczeństwie (ponad 1 bilion

kombinacji)    
    •Testowany i akredytowany według Szwedzkich i Koreańskich standardów 

Opis:Opis:Opis:Opis:
    •Podświetlana klawiatura w momencie dotyku  
    •Programowalne kody użytkowników  
    •Programowany kod jednorazowego użytkownika - idealne rozwiązanie dla

gości, używających sejfu przez krótki czas 
    •Prywane wprowadzenie kodu - prawdziwy kod może zostać wprowadzony

przed lub po losowo wpisanymi cyframi - przydatne, gdy użytkownik ma
podejrzenie że jest obserwowany przez osoby trezcie 

    •Ciche wprowadzanie kodu - możliwośc wprowadzania kodu bez
dźwiękowego lub świetlnego sygnału 

    •Czasowe zamknięcie (jeżeli wprowadzono niepoprawny kod) - może zostać
ustawiony na czas od 3 do 9 minut - fabrycznie 3 minuty) 

    •Czasowe zabezpieczenie - sejf może zostać zablokowany przed ponownym
otwarciem na czad od 1 do 48 godzin 

    •Idealny, gdy wyjeżdzasz a z Twojego mieszkania lub gabinetu korzystają
inne osoby 

YFM/520/FG2 Bardzo duży dokumentowy sejf ognioodporny
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Wzmocnione sejfy Yale
Certyfikowany sejf na laptop
Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja:
    •Elektronicznie sterowane 22mm rygle 
    •6 zapadkowy dwuryglowy zamek odblokowywany ręcznie 
    •2 klucze w zestawie 
    •Laserowo wycinane drzwi 
    •Wzmocnione zawiady i zamontowana sprężyna otwierająca 
    •Wzmocnione opancerzenie 

Opis:Opis:Opis:Opis:
    •Cyfrowa klawiatura i podświetlany na niebiesko wyświetlacz 
    •Kod użytkownika składający się od 3 do 8 cyfr 
    •Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii 
    •Funkcja włączania/wyłączania wyświetlania kodu 
    •Oświetlenie wewnętrzne 
    •Wymiary: 200x480x350 

YLB/200/EG1 Certyfikowany sejf na laptop 1 22.3

Wzmocnione sejfy Yale
Certyfikowany sejf domowy
SpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacja:
    •Elektronicznie sterowane 22mm rygle 
    •6 zapadkowy dwuryglowy zamek odblokowywany ręcznie 
    •2 klucze w zestawie 
    •Laserowo wycinane drzwi 
    •Wzmocnione zawiady i zamontowana sprężyna otwierająca 
    •Wzmocnione opancerzenie 

Opis:Opis:Opis:Opis: 
    •Cyfrowa klawiatura i podświetlany na niebiesko wyświetlacz 
    •Kod użytkownika składający się od 3 do 8 cyfr 
    •Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii 
    •Funkcja włączania/wyłączania wyświetlania kodu 
    •Oświetlenie wewnętrzne 
    •Wymiary: 250x350x300 

YSM/250/EG1 Certyfikowany sejf domowy 1 19.8
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Wzmocnione sejfy Yale
Certyfikowany sejf biurowy
Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja: 
    •Elektronicznie sterowane 22mm rygle 
    •6 zapadkowy dwuryglowy zamek odblokowywany ręcznie 
    •2 klucze w zestawie 
    •Laserowo wycinane drzwi 
    •Wzmocnione zawiady i zamontowana sprężyna otwierająca 
    •Wzmocnione opancerzenie 
 
Opis:Opis:Opis:Opis:
    •Cyfrowa klawiatura i podświetlany na niebiesko wyświetlacz 
    •Kod użytkownika składający się od 3 do 8 cyfr 
    •Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii 
    •Funkcja włączania/wyłączania wyświetlania kodu 
    •Oświetlenie wewnętrzne 
    •Wymiary: 400x350x340 

YSM/400/EG1 Certyfikowany sejf biurowy 1 27.7
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Wzmocnione sejfy Yale
Certyfikowany sejf typu Professional
Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja: 
    •Elektronicznie sterowane 22mm rygle 
    •6 zapadkowy dwuryglowy zamek odblokowywany ręcznie 
    •2 klucze w zestawie Laserowo wycinane drzwi 
    •Wzmocnione zawiady i zamontowana sprężyna otwierająca 
    •Wzmocnione opancerzenie 
 
Opis:Opis:Opis:Opis: 
    •Cyfrowa klawiatura i podświetlany na niebiesko wyświetlacz 
    •Kod użytkownika składający się od 3 do 8 cyfr 
    •Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii 
    •Funkcja włączania/wyłączania wyświetlania kodu 
    •Oświetlenie wewnętrzne 
    •Wymiary: 520x350x360 

YSM/520/EG1 Certyfikowany sejf typu Professional 1 34
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Standardowe sejfy Yale
Podstawowy sejf kompaktowy
Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja:Specyfikacja:
    •22mm rygle 
    •6 lewarkowy dwu-ryglowy zamek  
    •2 klucze 
    •Laserowo wycinane drzwiczki 
    •Otwory montażowe 
    •Zbrojone stalowe zaczepy 

Opis:Opis:Opis:Opis:
    •Cyfrowa klawiatura z wświetlaczem LCD podeitlanym na niebiesko 
    •Alarm o niskim poziomie baterii 
    •Funkcja ukrywania wpisywanego kodu  
    •Wymiary: 200x350x200 

YSB/200/EB1 Podstawowy sejf kompaktowy 1 10

Standardowe sejfy Yale
Podstawowy sejf domowy
SpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacja:
    •22mm rygle 
    •6 lewarkowy dwu-ryglowy zamek  
    •2 klucze 
    •Laserowo wycinane drzwiczki 
    •Otwory montażowe 
    •Zbrojone stalowe zaczepy 

OpisOpisOpisOpis:
    •Cyfrowa klawiatura z wświetlaczem LCD podeitlanym na niebiesko 
    •Alarm o niskim poziomie baterii 
    •Funkcja ukrywania wpisywanego kodu  
    •Wymiary: 250x350x300 

YSB/250/EB1 Podstawowy sejf domowy 1 13.4
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Standardowe sejfy Yale
Podstawowy sejf na laptopa
SpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacja:
    •22mm rygle 
    •6 lewarkowy dwu-ryglowy zamek  
    •2 klucze 
    •Laserowo wycinane drzwiczki 
    •Otwory montażowe 
    •Zbrojone stalowe zaczepy 

OpisOpisOpisOpis:
    •Cyfrowa klawiatura z wświetlaczem LCD podeitlanym na niebiesko 
    •Alarm o niskim poziomie baterii 
    •Funkcja ukrywania wpisywanego kodu  
    •Wymiary: 200x480x350  

YLB/200/EB1 Podstawowy sejf na laptopa 1 14.6

Standardowe sejfy Yale
Podstawowy sejf biurowy
SpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacja:
    •22mm rygle 
    •6 lewarkowy dwu-ryglowy zamek  
    •2 klucze 
    •Laserowo wycinane drzwiczki 
    •Otwory montażowe 
    •Zbrojone stalowe zaczepy 

OpisOpisOpisOpis:
    •Cyfrowa klawiatura z wświetlaczem LCD podeitlanym na niebiesko 
    •Alarm o niskim poziomie baterii 
    •Funkcja ukrywania wpisywanego kodu  
    •Wymiary: 400x250x340 

YSB/400/EB1 Podstawowy sejf biurowy 1 18.6
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Podstawowe sejfy Yale
YSV/200/DB1 - Sejf podstawowy Value
kompaktowy

•Łatwy w obsłudze przy pomocy osobistego kodu z możliwością ustawienia do
100 000 kombinacji
•Wykonany ze stali
•Przygotowane otwory montażowe i kotwy w zestawie
•Blokada czasowa jeśli błędny kod zostanie wprowadzony 3 razy
•Wskażnik niskiego poziomu 
•2 sztuki mechanicznego klucza awaryjnego

•Wymiary zewnętrzne W x Sz x Gł (mm): 200 x 310 x 200
•Wymiary wewnętrzne W x Sz x Gł (mm): 190 x 300 x 150
•Waga netto: 5.4kg

+
              - +

  
  

  
  

  
  

  
-

Podstawowe sejfy Yale
YSV/250/DB1 - Sejf podstawowy Value
domowy
Łatwy w obsłudze przy pomocy osobistego kodu z możliwością ustawienia do 100
000 kombinacji
Wykonany ze stali
Przygotowane otwory montażowe i kotwy w zestawie
Blokada czasowa jeśli błędny kod zostanie wprowadzony 3 razy
Wskażnik niskiego poziomu
2 sztuki mechanicznego klucza awaryjnego

•Wymiary zewnętrzne W x Sz x Gł (mm): 250 x 350 x 250
•Wymiary wewnętrzne W x Sz x Gł (mm): 240 x 340 x 200
•Waga netto: 7.8kg
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Podstawowe sejfy Yale
YSV/390/DB1 - Sejf podstawowy Value
biurowy
 
Łatwy w obsłudze przy pomocy osobistego kodu z możliwością ustawienia do 100
000 kombinacji
Wykonany ze stali
Przygotowane otwory montażowe i kotwy w zestawie
Blokada czasowa jeśli błędny kod zostanie wprowadzony 3 razy
Półka wewnętrzna w zestawie 
Wskażnik niskiego poziomu
2 sztuki mechanicznego klucza awaryjnego

Wymiary zewnętrzne W x Sz x Gł (mm): 390 x 350 x 360Wymiary wewnętrzne W x
Sz x Gł (mm): 380 x 340 x 310Waga netto: 14.1kg

Podstawowe sejfy Yale
YLV/200/DB1 - Sejf podstawowy Value
laptop
 
Łatwy w obsłudze przy pomocy osobistego kodu z możliwością ustawienia do 100
000 kombinacji
Wykonany ze stali
Przygotowane otwory montażowe i kotwy w zestawie
Blokada czasowa jeśli błędny kod zostanie wprowadzony 3 razy
Wskażnik niskiego poziomu
2 sztuki mechanicznego klucza awaryjnego

•Wymiary zewnętrzne W x Sz x Gł (mm): 200 x 430 x 350
•Wymiary wewnętrzne W x Sz x Gł (mm): 190 x 420 x 300
•Waga netto: 10.4kg
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Podstawowe sejfy Yale
YSG/200/DB1 - Sejf podstawowy Guest
kompaktowy
 

•Idealny dla użytku domowego jak i dla hoteli i pensjonatów
•Programowany kod użytkownika
•Funkcja kodu Master dla właściciela sejfu czy personelu hotelowego
•Wyświetlacz LCD
•Time Lock – Sejf blokuje się na 5 minut po 3 krotnym wprowadzeniu
błędnego kodu
•Wymiary zewnętrzne:

W 200mm
Sz 310
Gł 200

•Waga 3,8 kg
 

 
•Ciche wprowadzenie kudu
•Sekretne wprowadzenie kodu (niewidoczne na wyświetlaczu)
• Dostęp do baterii z zewnątrz – zmiana baterii nie wymaga otwarcia sejfu

A
A4 x

Podstawowe sejfy Yale
YSG/250/DB1 - Sejf podstawowy Guest
domowy
 

•Idealny dla użytku domowego jak i dla hoteli i pensjonatów
•Programowany kod użytkownika
•Funkcja kodu Master dla właściciela sejfu czy personelu hotelowego
•Wyświetlacz LCD
•Time Lock – Sejf blokuje się na 5 minut po 3 krotnym wprowadzeniu
błędnego kodu
•Wymiary zewnętrzne:

W 250mmSz 350mmGł 250mm•Waga 9,3 kg

 
•Ciche wprowadzenie kudu
•Sekretne wprowadzenie kodu (niewidoczne na wyświetlaczu)
•Dostęp do baterii z zewnątrz – zmiana baterii nie wymaga otwarcia sejfu

A
A4 x
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Podstawowe sejfy Yale
YLG/200/DB1 - Sejf podstawowy Guest
Laptop
 
Idealny dla użytku domowego jak i dla hoteli i pensjonatów
Programowany kod użytkownika
Funkcja kodu Master dla właściciela sejfu czy personelu hotelowego
Wyświetlacz LCD
Time Lock - Sejf blokuje się na 5 minut po 3 krotnym wprowadzeniu błędnego
kodu
Wymiry zewnętrzne
W 200mm
Sz 430mm
Gł 350mm
Waga 11,2 kg

 
Ciche wprowadzenie kudu
Sekretne wprowadzenie kodu (niewidoczne na wyświetlaczu)
 Dostęp do baterii z zewnątrz - zmiana baterii nie wymaga otwarcia sejfu
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Elektroniczne wizjery drzwiowe
DDV 500
Główne cechy:Główne cechy:Główne cechy:Główne cechy:
• Odpowiada standardowemu otworowi wizjera tradycyjnego 14mm
• Wymiary 128 x 68 x 15mm
• Grubość drzwi 38-110mm
• 3.2 calowy monitor LCD 
• 2 sztuki. AAA baterii
• Kąt widzenia 105 stopni
• Kolor srebrno - czarny

Elektroniczne wizjery drzwiowe
DDV 5000 sprzedaż do wyczerpania
zapasów
 
Główne cechy:Główne cechy:Główne cechy:Główne cechy:
• Łatwy montaż w oparciu o standardowy otwór wizjera14mm
• Odpowiedni do drzwi o grubości 40-70mm
• 3.5 calowy monitor LCD
• 4 szt. AA barerii
• Kąt widzenia110 stopni
• 500 MB karta pamięci SD
• Kolor czarno- srebrny
Funkcje:Funkcje:Funkcje:Funkcje:
• Automatycznie zapisuje obraz na karcie pamięci SD
• Każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i dodzinę
• Dzwonek drzwiowy zintegrowany
• Wyrażny obraz
• Łatwa obsługa jednym przyciskiem
• Łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
• Zdjęcia w nocy przy pomocy kamery na poczerwień
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Elektroniczne wizjery drzwiowe
DDV 5500 NOWOŚĆ
 
• Łatwy montaż w oparciu o standardowy otwór wizjera14mm
• Odpowiedni do drzwi o grubości 38 – 110 mm
• 3.2 calowy monitor LCD
• 4 szt. AA baterii
• Kąt widzenia110 stopni
• Wewnętrzna pamięć wystarcza na 50 zdjęć możliwość dodania karty pamięci SD
• Kolor czarno- srebrny
• Rozdzielczość kamery 320x240 Pix
 
• Automatycznie zapisuje obraz
• Każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i godzinę
• Dzwonek drzwiowy zintegrowany
• Wyraźny obraz
• Łatwa obsługa jednym przyciskiem
• Łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
• Zdjęcia w nocy przy pomocy kamery na poczerwień

110˚
2

38 - 

110mm
14mm

3,2” Screen

A
A

A4 x


