Product Features

คุณสมบัติเด่น

State-of-the-art digital touchpad

ทันสมัยด้วยระบบหน้าจอสัมผัส
Unique touchpad technology

รูปลักษณ์โดดเด่นทันสมัยด้วยระบบหน้าจอสัมผัส
1 billion + digital user code

สามารถเปลี่ยนแปลงเลขรหัสได้ถึง 1ล้านเลขหมาย
Code scramble input function for privacy

สามารถตั้งรหัสหลอก เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกจดจำรหัสลับ
One time access codes

สามารถตั้งรหัสการใช้ครั้งเดียว สำหรับบุคคลภายนอก

Protection

ระบบความปลอดภัย
Tested to withstand up to one hour of intense fire

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ Yale ทนไฟได้นาน 1 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน SP และผ่าน
มาตรฐาน KSG 4500

Electronic Fire Safe

16mm steel locking bolts

ควบคุมการ เปิด-ปิด ด้วยสลักกลอนตัน 16 มม. เคลื่อนที่ 2 จุด
Hinge protected with 18mm steel back end locking bolts

ปลอดภัยด้วยบานพับสลักกลอนติดตาย
การโจรกรรมด้วยวิธีการตัดบานพับ
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จุด ที่ขอบบานด้านหลัง เพื่อป้องกัน

Fixing the safe on a solid concrete floor

ตู้เซฟสามารถเจาะยึดตู้กับพื้น เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายตู้

Silent input option

สามารถตั้งระบบ เปิด-ปิด ระดับเสียงได้ขณะเปิดตู้
1 - 48 hours total lockdown mode

สามารถตั้งระบบล็อคได้นาน 1-48 ชั่วโมง กรณีเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน
Time lock when wrong code is inserted

เมื่อกดรหัสผิดติดต่อกันเกิน 5 ครั้ง ระบบจะล็อคอัตโนมัติ 3-9 นาที

Easy to operate

ใช้งานสะดวก
Re- settable 4-12 digital user code

ใส่รหัสอิเล็กทรอนิกส์ 4-12 หลัก

Emergency battery capability

ถ่านแบตเตอร์รี่ 9 โวลท์ ใช้ชาร์จเปิดตู้ในกรณีฉุกเฉิน
Low battery alarm signal

สัณณานเตือนเมื่อแบตเตอร์รี่ใกล้หมด
1.5V AA size alkaline battery

ทำงานโดยถ่านอัลคาไลน์ 1.5 โวลท์ ขนาด AA เพียง 4 ก้อน

SHOWROOM :
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Fire & Security protection
for complete peace of mind

Designed to keep you cool
ขนาดตู้ภายนอก : 420 x 352 x 433
ขนาดตู้ภายใน : 320 x 260 x 304
น้ำหนักตู้ : 36 กิโลกรัม
ความจุ : 25.3 ลิตร

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ
ผ่านการทดสอบการกันไฟตามมาตรฐาน SP สถาบันทดสอบ และวิจัย แห่งประเทศ
สวีเดน และมาตรฐาน KSG 4500 ประเทศเกาหลีใต้ โดยกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง
ที่อุณหภูมิ 927 องศาเซลเซียส โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนภายในตู้
ไม่ให้เกิน 150 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถปกป้องเอกสารสำคัญ และสิ่งของ
ที่มีค่าจากการถูกเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Yale Electronic Fire Safe are certified by SP (Swedish National Testing
& Research Institute) and KS (Korea Standard)
Electronic Fire Safe
* 1 hour fire protection for documents. The internal temperature will not
exceed 150 C in 927 C furnace
O

DOCUMENT FIRE SAFE – LARGE

รุ่น YFM/420/FG2

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ ขนาดใหญ่
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DOCUMENT FIRE SAFE – XX LARGE

รุ่น YFM/695/FG2

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ ขนาดใหญ่มาก
ขนาดตู้ภายนอก : 695 x 500 x 500
ขนาดตู้ภายใน : 515 x 380 x 330
น้ำหนักตู้ : 90 กิโลกรัม
ความจุ : 64 ลิตร
DOCUMENT FIRE SAFE - MEDIUM

รุ่น YFM/352/FG2

DOCUMENT FIRE SAFE - X LARGE

รุ่น YFM/520/FG2

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ ขนาดกลาง

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ ขนาดใหญ่พิเศษ

ขนาดตู้ภายนอก : 352 x 412 x 363
ขนาดตู้ภายใน : 260 x 320 x 234
น้ำหนักตู้ : 31 กิโลกรัม
ความจุ : 19.5 ลิตร

ขนาดตู้ภายนอก : 522 x 404 x 440
ขนาดตู้ภายใน : 410 x 300 x 300
น้ำหนักตู้ : 53 กิโลกรัม
ความจุ : 36.9 ลิตร

Like every Yale quality assured product, the new range of Yale Fire Safes has been
designed with your peace of mind in focus.
The entire range has been built and thoroughly tested to witstand intense heat
and humidity, resist attack, leaving you the knowledge that your most precious
documents are in good hands.

