Elsafe Zenith
Cofres Eletrônicos
A escolha de cofres eletrônicos para o apartamento se torna fácil
quando você pode escolher Zenith para proteger os pertences de
seus hóspedes. Zenith é segurança avançada e econômica , com um
sistema de registro de auditoria que é líder na indústria, permitindo
imprimir relatório abrangente de todas as atividades do cofre.
Zenith está disponível em vários tamanhos e modelos para complementar o apartamento do seu hotel independente do estilo e
necessidade.

Standard Safe

CARACTERÍSTICAS:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Certificação EPD (Environmental Product Declaration)*.
Líder da indústria em registro de auditoria (200 eventos)
Informações armazenadas na memória não volátil.
Configuração reprogramável
Teclado estilo numérico em conformidade com a 			
ADA (portadores de necessidades especiais)
Código de 4 dígitos
Visor de LED com números bem visíveis.
Teclado numérico verde iluminado
Luz interna
Botão de pressão para bloquear a porta
Alimentado com cinco (5) pilhas AA
Aviso de pilha baixa
Fácil substituição de pilha por fora
Porta com mola
Acomoda computador portátil superior a 17” para certos modelos
Servido por dispositivo de código único
Suporta comunicação IR
Interruptor anti-adulteração
Forração em Carpete interno
Aplicação de parafuso de travamento triangular única
Um parafuso de bloqueio mecânico de 18mm (In Wall)
Dois parafuso de bloqueio mecânico de 18mm (Floor e Drop)

Características Opcionais
:
:
:
:

Interruptor anti-adulteração
Atualização da comunicação wireless RF online (requer rede online)
Modo de alojamento por código de ativação
Tomada dentro do cofre

In-Wall Safe

Floor Safe

Drop slope

: Los usuarios pueden deslizar 			
documentos en la ranura superior, y 		
estos aterrizarán en el estante horizontal
: Dimensiones de la ranura: 			
Ancho: 240mm /Profundidad: 13mm

Experience a safer
and more open world

ESPECIFICAÇÕES

A porta com mola indica se
está aberta ou fechada para
impedir que os hóspedes a
deixem aberta sem querer.

Construção sólida de
peça única que melhora
a segurança e elimina a
possibilidade de acessar
componentes essenciais.

O mecanismo de labirinto
oferece um alto grau
de proteção contra
manipulação.

Troca rápida de baterias
sem abrir o cofre.
Economize tempo e
dinheiro.

Ferramenta de serviço
Um tablet de serviço ou um laptop é usado com um cabo de interface e
um código de serviço. A ferramenta de serviço também utiliza um software
chamado SafeLink for Windows para sincronizar a programação entre
as ferramentas de serviço e os cofres. Por exemplo, carregar programas,
alterar configurações ou transferir dados para os cofres eletrónicos.

Prateleira horizontal dentro da
caixa Floor & Drop
Essa prateleira horizontal pode ser
ajustada e posicionada a 1/3 do
topo ou no meio dela.

Tomadas
Tomada interna opcional em diferentes tipos (EU, UK,
US, USB o Universal con USB).
PinKey
Pinkey é uma chave eletrônica compacta com código
PIN para substituir com segurança e atender cofres
Elsafe.

Medidas

ZT Floor

ZT Floor Drop

ZT In-Wall

Método de Fixação

Zenith Floor & Drop

Zenith In-Wall

Quadro Traseiro

-

4 agujeros

Inferior

4 agujeros

-

Al. / A. / P. exterior
con teclado

mm
in

536/355/457

536/355/457

469/418/170

Al. / A. / P. interior

mm

500/349/371

500/349/371

400/350/95

Dimensão da
Porta Al. / A.

mm

Volume Interno
Peso

460/226

460/226

390/300

litros

66

66

17,5

kg

36,2

36,2

20

Opção de cor 1

Opção de cor 2

Opção de cor 2

Corpo

Preto RAL 7021

Marfil RAL 1015

Branco RAL 9003

Frente

Preto RAL 7021

Marfil RAL 1015

Branco RAL 9003

Al. / A. / P. = Alto / Ancho / Profundidad
Espessura de Aço

Zenith Floor & Drop

Zenith In-Wall

Porta

8 mm

6 mm

Corpo

3 mm

2 mm

Quadro Traseiro

3 mm

2 mm
* A certificação EPD não se aplica aos modelos Zenith Floor Drop e Zenith In-Wall

*H/W/D: Height/Width/Depth
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