
• Alarma integrată de 130dB este declanșată dacă
se încearcă deteriorarea seifului sau după
introducerea a 3 coduri de acces greșite.

•  Încuietoare electronică cu peste 100.000 de
combinații, cod de acces 3-8 cifre. Codul de
acces poate fi și o combinație de litere și cifre.

•  Mecanism de blocare: solenoid anti-lovire.
•  Protejează documente, electronice, bijuterii, chei

etc.
Caracteristici suplimentare:

•  Doi indicatori LED, verde pentru deschidere, roșu
pentru eroare sau baterie aproape terminată.

•  Chei de rezervă: chei radiale
•  Grosime ușă: 4mm / grosime perete: 1,5mm
•  Bolțuri de blocare: 2 x față (16mm)
•  4 x baterii AA incluse
•  Ușor de folosit: buton de resetare interior
• Instalare: Necesită fixarea în siguranță cu bolțurile

furnizate (ideal de podea sau perete).

Seifuri valorice 
cu alarmă
La Yale, avem grijă de oameni și de lucrurile lor preferate. 
Noile seifuri Yale îți țin în siguranță lucrurile de valoare și îți 
oferă protecție suplimentară cu alarma încorporată de 
130dB. Protejează documentele sensibile sau cele mai 
valoroase lucruri ale tale cu seifurile Yale fabricate din oțel 
solid.
Aceste seifuri folosesc tastatură digitală cu cod de acces și 
chei de rezervă. Sunt posibile până la 100.000 de 
combinații folosind un cod programabil de 3-8 cifre.  
Protejează lucrurile de valoare, ține-le în siguranță cu 
Yale.

Cutia conține: 
1 x Seif
2 x Chei mecanice
4 x Baterii A4
1 x  Pachet cu bolțuri pentru fixarea seifului în 
podea sau perete
1 x Manual utilizare/ instrucțiuni fixare



Cod produs Imagine Descriere Dimensiuni externe Dimensiuni interne Greutate Volum

YEC/200/DB1 Seif valoric cu 
alarmă mic

200x310x200mm 190x300x150mm 5.4 kg 8.6 L

YEC/250/DB1 Seif valoric cu 
alarmă mediu

250x350x250mm 240x340x200mm  8 kg 16.3 L

YLC/200/DB1 Seif valoric cu 
alarmă pentru 
laptop

200x430x350mm 190x420x300mm 9.4 kg 24 L

YEC/390/DB1 Seif valoric cu 
alarmă mare

390x350x360mm 380x340x310mm 14 kg 40 L  

Alarmă încorporată  
 130dB 

Este declanșată dacă se încearcă 
deteriorarea seifului sau se 

introduc 3 coduri de acces greșite.

Încuietoare electronică
Peste 100.000 de combinații,cod de 

3-8 cifre sau litere.
De ex. poate fi un nume sau o 

combinație de litere și cifre.

Mecanism de blocare
Solenoid anti-lovire. 

Două bolțuri din oțel (16mm).

Chei de rezervă
x2 chei radiale.




