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DEPONERINGSSKAB
CERTIFICERET I
HENHOLD TIL EN 1143-2
STANDARDEN

PROGUARD DT

INDBRUDSSIKKER BESKYTTELSE OG DEPONERING

EN 1143-2
Grade DI–DII

EGENSKABER
• Klassificeret deponeringsskab, der er testet
og godkendt i.h.t. den europæiske standard,
EN 1143-2 i Grade DI og DII

• Konstrueret med en ny
materialesammensætning med henblik på
styrke og reduktion af den totale vægt

• Aktiv låsespærring, og boresikre stålplader er
indbygget i låse-og rigelværket for at modstå
indbrudsforsøg

• EN 1143-2 klassifikationen betyder, at både
skabet og skuffen er testet overfor de kendte
angrebsmetoder

• Forberedt for fastboltning i gulv

• En mekanisk klasse A nøglelås eller en
elektronisk klasse B højsikkerhedslås,
godkendt i.h.t. EN 1300.

• Deponeringsskuffen er udstyret med en
anordning, der forhindrer fiskning af
indholdet i skabet gennem skuffen
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• Det trevejs rigelværk er konstrueret med
massive stålbolte

• Skuffen er forsynet med en klasse A nøglelås
• Moderne design og et ergonomisk,
letbevægeligt håndtag

PROGUARD DT
PRODUKTSPECIFIKATIONER
Model

Udvendige mål
(mm) Højde

Udvendige mål
(mm) Bredde

Udvendige mål
(mm) Dybde

Indvendige mål
(mm) Højde

Indvendige mål
(mm) Bredde

Indvendige mål
(mm) Dybde

Volume (Liter)

Vægt (kg) Gr DI
/Gr DII

60

687

500

521

314

400

360

45

162/302

110

847

600

561

474

500

386

91

218/426

150

1052

600

561

659

500

386

127

242/499

200

1307

600

561

934

500

386

180

290/602

30 x 330 x 220 (mm).

* De viste højder er brugbare højder og de viste antal liter er rumfang under anti-fiskesikringen.

Maksimal deponerings størrelse for størrelse 60 er

Maksimal deponerings størrelse for størrelse 110, 150 og 200 er 30 x 430 x 220 (mm)

Skuffernes indvendige mål (mm)
Højde

Bredde model 60

Bredde model 110-200

Dybde

90

350

450

230

LÅSEMULIGHEDER
Skuffen låses med en nøglelås klasse A. ProGuard DT kan forsynes
med enten en elektronisk højsikkerhedslås (klasse B) eller en
nøglelås (klasse A). Standardlåsen kan suppleres med
en kombinationslås, eller også kan både en nøglelås og en
elektronisk lås monteres. Alle låse er testet af ECB•S og godkendt
i.h.t. EN 1300 standard.
ProGuard DT’s elektroniske højsikkerhedslås – godkendt klasse B
af ECB•S – har følgende egenskaber:
• 1 Masterkode og 7 Brugerkoder.

INDBRUDSTEST
ProGuard DT er testet og godkendt af ECB•S
i.h.t. den europæiske standard EN 1143-2 for
indbrudssikring i Grade DI og DII. En serie af
angrebsværktøj bruges til at teste ProGuard
DT’s sikringsniveau fra almindeligt
håndværktøj til avanceret varme- og elektrisk
udstyr. Den komplette indbrudssikring
betyder, at både skabet og deponeringsskuffen er testet og godkendt mod de kendte
angrebsmetoder.

• Tidsforsinkelse op til 99 minutter mellem betjening af låsen
og dørens åbning. Også forsynet med en tidsforsinkelse, der
kan tilsidesættes.
• Sikringsfunktion til at fremkalde lydløs alarm, hvis låsen åbnes
under trusler og vold.

Autoriseret forhandler

www.chubbsafes.dk
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Oplysningerne i dette materiale kan ændres uden varsel. Dette dokument er ikke kontraktligt bindende. "Chubb" varemarket ejes af Chubb plc og er et registreret varemarke anvendt under licens. Se www.chubbsafes.dk for mere information.

Alle mål er ekskl. håndtag og hængsler.

