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GS650 گاوصندوق گنجینه مدل
 

گاوصندوقی هوشمند و مستحکم و همراه با بروزترین آیتم های امنیتی با قابلیت نصب انواع GS650 گاوصندوق گنجینه مدل

رمز های مکانیکی ، دیجیتالی ، اثر انگشتی به بازار عرضه میشوند. امروزه با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی مسیر ها و

روش های مختلفی در سرقت از انواع گاوصندوق ها را شاهد هستیم. گاوصندوق های گنجینه که به تازگی مجهز به سنسور

.هوشمند دزدگیر و آژیر ضدسرقت شده یکی از بهترین انتخاب ها برای شما همراهان گرامی خواهند بود
 

: میپزدازیم GS650 در ادامه به بررسی جزئی این سنسور هوشمند و دیگر المان های گاوصندوق گنجینه مدل
 

: GS650 معرفی سنسور هوشمند آژیر و دزدگیر گاوصندوق گنجینه مدل
 

این سنسور به عنوان کیتی به منظور هوشمند سازی گاوصندوق طراحی و ساخته شده که 4 قابلیت ویژه را به مصرف کننده

.ارائه میدهد GS650 ی گاوصندوق گنجینه مدل
 

: ویژگی اول
 

قابلیت اول این است که هر زمانی که درب اصلی گاوصندوق توسط شخص مصرف کننده یا هر شخصی دیگر باز گردد ،

.درب باز شد) " ارسال خواهد شد) Door Opended " بالفاصله پیامی ویژه به گوشی موبایل مصرف کننده مبنی بر متن
 

: ویژگی دوم
 

یادآورد) است مبنی بر اینکه در صورت باز ماندن درب اصلی) reminder مصرف کننده قادر به تنظیم و فعال کردن قابلیت

یادآور) " بر روی گوشی همراه) reminder " گاوصندوق در بازه ی مدتی 2 الی 5 دقیقه(قابل تنظیم میباشد) ، پیامی به عنوان

  .مصرف کننده ظاهر شده و از این موقعیت گاوصندوق گزارش به عمل خواهد آورد
 

: ویژگی سوم
 

آژیر دزدگیر آن است. نحوه ی عملکرد این سیستم هوشمند بدین صورت GS650 آپشن سوم سنسور گاوصندوق گنجینه مدل

توسط مصرف کننده ، هر زمان " Alarm " یا حالت " Guard " میباشد که در صورت قرار دادن سنسور گاوصندوق در حالت

که درب اصلی گاوصندوق توسط هر شخص حتی صاحب گاوصندوق باز شود ، آژیر فعال شده و به صدا در خواهد آمد. ( این

آژیر در گوشی همراه مصرف کننده به اجرا در خواهد آمد.) این آپشن موثر در امنیت به مصرف کننده خبر باز شدن درب اصلی

. گاوصندوق به صورت غیرقانونی را خواهد داد
 

: ویژگی چهارم
 

میباشد. سنسور هوشمند این دسته از GS650 این ویژگی در واقع مکمل ویژگی سوم سنسور گاوصندوق گنجینه مدل

هستند که فاقد هر گونه سیمکشی بوده و دارای یک دو شاخه هستند Siren گاوصندوق های امنیتی مجهز به قطعه ای به نام

که الزمه ی متصل شدن به برق را دارا میباشند. نحوه ی عملکرد این سیستم فوق هوسمند بدین شرح است که هر زمانی که



درب اصلی گاوصندوق به صورت غیرقانونی باز بشود ، عالوه بر اینکه آژیر گوشی موبایل مصرف کننده به صدا در می آید

این است Siren هم در محلی که قرار دارد فعال شده و آژیر خواهد کشید. نقطه قوت منحصر به فرد قطعه ی Siren قطعه ی

که شما همراهان میتوانید این قطعه با فواصل بسیار زیاد از گاوصندوق فعال کرده و نگهداری کنید. برای مثال گاوصندوق شما

را حتی در محل کار خود خواهد Siren که در اتاق منزلتان قرار داده شده ، شخص مصرف کننده امکان استفاده از قطعه ی

.را چه نزدیک و چه با فاصله از گاوصندوق میتوان استفاده کرد Siren داشت. قطعه ی

متصل ، GS650 نکته ی مهم : اولین الزمه ی برقراری این سیستم فوق هوشمند و امنیتی بر روی گاوصندوق گنجینه مدل

.میباشند WIFI به اینترنت Siren بودن گاوصندوق - گوشی همراه مصرف کننده و قطعه ی

: GS650 بررسی بدنه ی گاوصندوق گنجینه مدل

این دسته از محصوالت خانگی ، اداری توسط عملیات بتون ریزی مسلح طراحی و تولید میشوند. ضخامت ورق های فوالدی

به حدود 3 میلی متر میرسد. این مقدار از GS650 خارجی و داخلی استفاده شده در بدنه ی گاوصندوق گنجینه مدل

ضخامت به همراه ترکیب بتون ریزی مسلح باعث ایجاد خاصیت ضدمته ای و ضدانفجاری گاوصندوق میگردد. همچنین این

نوع از طراحی باعث شده تا این گاوصندوق تا حدود 185 کیلوگرم وزن گیری داشته باشد. از دیگر تدابیر طراحان و

میتوان به استفاده از قالب پشم سنگ در الیه ی خارجی بدنه به منظور ایجاد خاصیت GMP مهندسان گاوصندوق های

ضدحریقی گاوصندوق اشاره کرد. این عملیات باعث ایجاد تراز مقاومتی باالی این گاوصندوق در برابر حریق و آتش سوزی

.گردیده مبنی بر اینکه دارای میزان تحمل حرارت 900 درجه ی سانتی گراد به مدت 2 ساعت را دارا میباشند

: نتیجه

بدنه ای کامال ضدحریق ، ضدمته ، ضدانفجار و ضدضربه میباشد شاخصًا این ویژگی ها GS650 بدنه ی گاوصندوق گنجینه

.گویای معرفی یک گاوصندوق امنیتی تمام عیار را در آسیاسیف میباشند

: GS650 بررسی درب اصلی و مکانیزم زبانه بندی گاوصندوق گنجینه مدل

به وسیله ی ورق فوالدی به ضخامت 3 میلی متری طراحی و ساخته شده است که GS650 درب اصلی گاوصندوق گنجینه

الیه ی پشم سنگ به ضخامت 2 میلیمتر و بتون به ضخامت 1 سانتی متر و یک صفحه ی ضدبرش که در تمامی قسمت های

درب اصلی کشیده شده است از آن پشتیبانی به عمل می آوردند. وجود آیتم های ذکر شده نظیر پشم سنگ و بتون ریزی 1

سانتی متری و صفحه ی ضدبرش به منظور ایجاد خاصیت ضدحریقی و ضد مته ای و ضدبرشی درب اصلی گاوصندوق

طراحی و قرار داده شده GS650 طراحی و تعبیه شده اند. مکانیزم زبانه بندی که بر روی درب اصلی گاوصندوق گنجینه مدل

از نوع 4 جهته میباشد که در 4 سوی درب اصلی کشیده شده است ؛ بدین صورت که 3 زبانه ی متحرک در یک سمت و 3 زبانه

ی ثابت در سوی دیگر آن ، 1 زبانه ی متحرک در قسمت باالیی درب اصلی و 1 زبانه ی متحرک دیگر در قسمت پایینی آن وجود

دارد که عملیات قفل سازی درب اصلی را به اجرا در می آوردند. عالوه بر این مکانیزم مهندسی شده ، 1 عدد سوپاپ

ضدسرقت نیز از تمامی اعضای این مکانیزم پشتیبانی به عمل می آورد که از آن میتوان به عنوان یکی از تدابیر مهم و کارآمد

.در تراز امنیتی گاوصندوق اشاره کرد

: نحوه ی عملکرد سوپاپ ضدسرقت

سوپاپ ضدسرقت زمانی وارد عمل میشود که سارق احتمالی قصد وارد کردن ضربه ی شدید به وسیله ی پتک یا چکش یا

تخریب قفل یا رمز به وسیله ی هر نوع مته ای را داشته باشد. بعد از رخ دادن هر کدام از موارد ذکر شده سوپاپ زبانه ی



ضدسرقت سیم خود را رها کرده و به وسیله ی فنر کار شده در پشت سوپاپ به سمت محل مخصوص خود در بدنه هل داده

میشود. بعد از عمل کردن سیستم ضدسرقت سارق به هیچ عنوان نخواهد توانست که سوپاپ را غیر فعال کند و در بازگشایی

.گاوصندوق کامال ناموفق خواهد بود

: GS650 بررسی امکانات رفاهی گاوصندوق گنجینه مدل

: درب بند اتوماتیک

همراه با درب بند های اتوماتیک در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرند که باعث سهولت در فرایند باز و GMP محصوالت

.بسته کردن درب اصلی توسط مصرف کننده گردیده است

: نوار درزگیر محافظ

دارای درزگیر محافظ میباشند. این نوار که دور تا دور جداره GS650 همچنین جداره های داخلی بدنه ی گاوصندوق گنجینه

را در بر گرفته باعث جلوگیری از کوبش درب اصلی به بدنه و نیز مانع ورود رطوبت به محفظه ی داخلی گاوصندوق به منظور

.حفظ سالمت محتویات داخلی آن میشود

: کشوی فلزی

دارای 1 عدد کشوی فلزی متحرک با قابلیت تنظیم ارتفاع بوده که امکان GS650 قسمت داخلی گاوصندوق گنجینه مدل

.استفاده ی مفید از تمام فضاهای گاوصندوق را برای مصرف کننده به وجود می آورد

: صندوقچه ی داخلی

همچنین این گاوصندوق دارای یک صندوقچه میباشد که در قسمت باالیی محفظه ی داخلی تعبیه شده. این صندوقچه به

.منظور امکان دسته بندی سازی اشیاء و محتویات مصرف کننده طراحی و ساخته شده است

: خزانه مخفی

این آیتم میباشد. محل این خزانه که خارج GS650 یکی از زیرکانه ترین تدابیر برای طراحی فضای داخلی گاوصندوق گنجینه

از دید میباشد در زیر صندوقچه ی داخلی گاوصندوق میباشد که امکان نگهداری دسته چک ، نقدینگی ، کارت بانکی ، طالو

.جواهرات و اشیاء کوچکی از این قبیل را در اختیار مصرف کننده قرار میدهد

: چرخ های متحرک

این دسته از گاوصندوق های ضدسرقت مجهز به 4 عدد چرخ میباشند که امکان حرکت آن فقط به صورت افقی وجود خواهد

داشت. این آیتم صرفا برای سهولت در جابه جایی گاوصندوق طراحی و ساخته شده است. الزم به ذکر است که چرخ ها قابل

.جداپذیری بوده و این کار با جدا کردن ضامن مخصوص نگه دارنده ی چرخ امکان پذیر خواهد بود

: GS650 بررسی قفل کلیدی و رمز گاوصندوق گنجینه مدل

این گاوصندوق تجاری - شرکتی فاقد قفل کلیدی است که فقط امکان نصب هر گونه رمز مکانیکی - دیجیتالی 6 رقمی -

.دیجیتالی 8 رقمی - دیجیتالی 20 رقمی - رمز اثر انگشتی + 2 کد عددی 19 رقمی را دارا میباشد



: نتیجه

شما همراهان عالی قدر قادر خواهید بود که با در نظر گرفتن شرایط محیطی خود رمز مورد نظر خود را انتخاب کرده و

.سفارش خود را نهایی کنید

: GS650 نوع لوال های گاوصندوق گنجینه مدل

لوالهای این دسته از محصوالت با استفاده ار مواد سربی طراحی و ساخته شده و دارای درجه مقاومت باالیی در برابر دیلم و

دیگر ابزار های سرقت میباشد. همچنین این نوع از طراحی خاص لوالها باعث شده تا درب اصلی گاوصندوق امکان جداپذیری

از بدنه را داشته باشد. این قابلیت باعث سهولت در جابه جایی گاوصندوق و خنثی سازی بوجود آمدن مشکالت جدی و هزینه

.بر در هنگام خرابی قطعات مصرفی گاوصندوق میگردد

: GS650 جنس رنگ گاوصندوق گنجینه مدل

.با استفاده از سیستم رنگ آمیزی استاتیک کوره ای به مونتاژ نهایی میرسند GMP محصوالت

: GS650 موارد مصرف گاوصندوق گنجینه مدل

این سایز از گاوصندوق نسبت به سایز و وزن خاص خود در دسته گاوصندوق های خانگی - اداری - شرکتی - فروشگاهی قرار

میگیرد. جاداری فضای داخلی این گاوصندوق امکان نگهداری انواع دسته چک ، انواع پوشه ، آلبوم ، دالر ، اسناد ، مدارک ،

.انواع ساعت و باکس های طال و جواهرات و مواردی از این قبیل را در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد

.برای دریافت ویدیو های آموزشی انواع رمز ها به صفحه ی آپارات آسیا سیف مراجعه نمایید

: GS650 توضیحات جامع در خصوص گاوصندوق گنجینه مدل PDF فایل

: محصوالت مشابه

GS400 گاوصندوق گنجینه مدل

 

KKگاوصندوق گنج بان مدل 150

آسیاسیف در تالش است که با ارائه ی کارآمدترین و خاص ترین مطالب در خصوص خرید گاوصندوق در راستای کسب نهایت

.رضایتمندی شما همراهان عالی قدر پیشرو باشد

.آسیاسیف از همکاری با شما مفتخر است
 

مشخصات کاال

GS650 گاوصندوق گنجینه مدل

گاوصندوقی هوشمند و مستحکم و همراه با بروزترین آیتم های امنیتی با قابلیت نصب انواع GS650 گاوصندوق گنجینه مدل

رمز های مکانیکی ، دیجیتالی ، اثر انگشتی به بازار عرضه میشوند. امروزه با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی مسیر ها و



روش های مختلفی در سرقت از انواع گاوصندوق ها را شاهد هستیم. گاوصندوق های گنجینه که به تازگی مجهز به سنسور

.هوشمند دزدگیر و آژیر ضدسرقت شده یکی از بهترین انتخاب ها برای شما همراهان گرامی خواهند بود

: میپزدازیم GS650 در ادامه به بررسی جزئی این سنسور هوشمند و دیگر المان های گاوصندوق گنجینه مدل

: GS650 معرفی سنسور هوشمند آژیر و دزدگیر گاوصندوق گنجینه مدل

این سنسور به عنوان کیتی به منظور هوشمند سازی گاوصندوق طراحی و ساخته شده که 4 قابلیت ویژه را به مصرف کننده

.ارائه میدهد GS650 ی گاوصندوق گنجینه مدل

: ویژگی اول

قابلیت اول این است که هر زمانی که درب اصلی گاوصندوق توسط شخص مصرف کننده یا هر شخصی دیگر باز گردد ،

.درب باز شد) " ارسال خواهد شد) Door Opended " بالفاصله پیامی ویژه به گوشی موبایل مصرف کننده مبنی بر متن

: ویژگی دوم

یادآورد) است مبنی بر اینکه در صورت باز ماندن درب اصلی) reminder مصرف کننده قادر به تنظیم و فعال کردن قابلیت

یادآور) " بر روی گوشی همراه) reminder " گاوصندوق در بازه ی مدتی 2 الی 5 دقیقه(قابل تنظیم میباشد) ، پیامی به عنوان

  .مصرف کننده ظاهر شده و از این موقعیت گاوصندوق گزارش به عمل خواهد آورد

: ویژگی سوم

آژیر دزدگیر آن است. نحوه ی عملکرد این سیستم هوشمند بدین صورت GS650 آپشن سوم سنسور گاوصندوق گنجینه مدل

توسط مصرف کننده ، هر زمان " Alarm " یا حالت " Guard " میباشد که در صورت قرار دادن سنسور گاوصندوق در حالت

که درب اصلی گاوصندوق توسط هر شخص حتی صاحب گاوصندوق باز شود ، آژیر فعال شده و به صدا در خواهد آمد. ( این

آژیر در گوشی همراه مصرف کننده به اجرا در خواهد آمد.) این آپشن موثر در امنیت به مصرف کننده خبر باز شدن درب اصلی

. گاوصندوق به صورت غیرقانونی را خواهد داد

: ویژگی چهارم

میباشد. سنسور هوشمند این دسته از GS650 این ویژگی در واقع مکمل ویژگی سوم سنسور گاوصندوق گنجینه مدل

هستند که فاقد هر گونه سیمکشی بوده و دارای یک دو شاخه هستند Siren گاوصندوق های امنیتی مجهز به قطعه ای به نام

که الزمه ی متصل شدن به برق را دارا میباشند. نحوه ی عملکرد این سیستم فوق هوسمند بدین شرح است که هر زمانی که

درب اصلی گاوصندوق به صورت غیرقانونی باز بشود ، عالوه بر اینکه آژیر گوشی موبایل مصرف کننده به صدا در می آید

این است Siren هم در محلی که قرار دارد فعال شده و آژیر خواهد کشید. نقطه قوت منحصر به فرد قطعه ی Siren قطعه ی

که شما همراهان میتوانید این قطعه با فواصل بسیار زیاد از گاوصندوق فعال کرده و نگهداری کنید. برای مثال گاوصندوق شما

را حتی در محل کار خود خواهد Siren که در اتاق منزلتان قرار داده شده ، شخص مصرف کننده امکان استفاده از قطعه ی

.را چه نزدیک و چه با فاصله از گاوصندوق میتوان استفاده کرد Siren داشت. قطعه ی

متصل ، GS650 نکته ی مهم : اولین الزمه ی برقراری این سیستم فوق هوشمند و امنیتی بر روی گاوصندوق گنجینه مدل

.میباشند WIFI به اینترنت Siren بودن گاوصندوق - گوشی همراه مصرف کننده و قطعه ی



: GS650 بررسی بدنه ی گاوصندوق گنجینه مدل

این دسته از محصوالت خانگی ، اداری توسط عملیات بتون ریزی مسلح طراحی و تولید میشوند. ضخامت ورق های فوالدی

به حدود 3 میلی متر میرسد. این مقدار از GS650 خارجی و داخلی استفاده شده در بدنه ی گاوصندوق گنجینه مدل

ضخامت به همراه ترکیب بتون ریزی مسلح باعث ایجاد خاصیت ضدمته ای و ضدانفجاری گاوصندوق میگردد. همچنین این

نوع از طراحی باعث شده تا این گاوصندوق تا حدود 185 کیلوگرم وزن گیری داشته باشد. از دیگر تدابیر طراحان و

میتوان به استفاده از قالب پشم سنگ در الیه ی خارجی بدنه به منظور ایجاد خاصیت GMP مهندسان گاوصندوق های

ضدحریقی گاوصندوق اشاره کرد. این عملیات باعث ایجاد تراز مقاومتی باالی این گاوصندوق در برابر حریق و آتش سوزی

.گردیده مبنی بر اینکه دارای میزان تحمل حرارت 900 درجه ی سانتی گراد به مدت 2 ساعت را دارا میباشند

: نتیجه

بدنه ای کامال ضدحریق ، ضدمته ، ضدانفجار و ضدضربه میباشد شاخصًا این ویژگی ها GS650 بدنه ی گاوصندوق گنجینه

.گویای معرفی یک گاوصندوق امنیتی تمام عیار را در آسیاسیف میباشند

: GS650 بررسی درب اصلی و مکانیزم زبانه بندی گاوصندوق گنجینه مدل

به وسیله ی ورق فوالدی به ضخامت 3 میلی متری طراحی و ساخته شده است که GS650 درب اصلی گاوصندوق گنجینه

الیه ی پشم سنگ به ضخامت 2 میلیمتر و بتون به ضخامت 1 سانتی متر و یک صفحه ی ضدبرش که در تمامی قسمت های

درب اصلی کشیده شده است از آن پشتیبانی به عمل می آوردند. وجود آیتم های ذکر شده نظیر پشم سنگ و بتون ریزی 1

سانتی متری و صفحه ی ضدبرش به منظور ایجاد خاصیت ضدحریقی و ضد مته ای و ضدبرشی درب اصلی گاوصندوق

طراحی و قرار داده شده GS650 طراحی و تعبیه شده اند. مکانیزم زبانه بندی که بر روی درب اصلی گاوصندوق گنجینه مدل

از نوع 4 جهته میباشد که در 4 سوی درب اصلی کشیده شده است ؛ بدین صورت که 3 زبانه ی متحرک در یک سمت و 3 زبانه

ی ثابت در سوی دیگر آن ، 1 زبانه ی متحرک در قسمت باالیی درب اصلی و 1 زبانه ی متحرک دیگر در قسمت پایینی آن وجود

دارد که عملیات قفل سازی درب اصلی را به اجرا در می آوردند. عالوه بر این مکانیزم مهندسی شده ، 1 عدد سوپاپ

ضدسرقت نیز از تمامی اعضای این مکانیزم پشتیبانی به عمل می آورد که از آن میتوان به عنوان یکی از تدابیر مهم و کارآمد

.در تراز امنیتی گاوصندوق اشاره کرد

: نحوه ی عملکرد سوپاپ ضدسرقت

سوپاپ ضدسرقت زمانی وارد عمل میشود که سارق احتمالی قصد وارد کردن ضربه ی شدید به وسیله ی پتک یا چکش یا

تخریب قفل یا رمز به وسیله ی هر نوع مته ای را داشته باشد. بعد از رخ دادن هر کدام از موارد ذکر شده سوپاپ زبانه ی

ضدسرقت سیم خود را رها کرده و به وسیله ی فنر کار شده در پشت سوپاپ به سمت محل مخصوص خود در بدنه هل داده

میشود. بعد از عمل کردن سیستم ضدسرقت سارق به هیچ عنوان نخواهد توانست که سوپاپ را غیر فعال کند و در بازگشایی

.گاوصندوق کامال ناموفق خواهد بود

: GS650 بررسی امکانات رفاهی گاوصندوق گنجینه مدل

: درب بند اتوماتیک

همراه با درب بند های اتوماتیک در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرند که باعث سهولت در فرایند باز و GMP محصوالت



.بسته کردن درب اصلی توسط مصرف کننده گردیده است

: نوار درزگیر محافظ

دارای درزگیر محافظ میباشند. این نوار که دور تا دور جداره GS650 همچنین جداره های داخلی بدنه ی گاوصندوق گنجینه

را در بر گرفته باعث جلوگیری از کوبش درب اصلی به بدنه و نیز مانع ورود رطوبت به محفظه ی داخلی گاوصندوق به منظور

.حفظ سالمت محتویات داخلی آن میشود

: کشوی فلزی

دارای 1 عدد کشوی فلزی متحرک با قابلیت تنظیم ارتفاع بوده که امکان GS650 قسمت داخلی گاوصندوق گنجینه مدل

.استفاده ی مفید از تمام فضاهای گاوصندوق را برای مصرف کننده به وجود می آورد

: صندوقچه ی داخلی

همچنین این گاوصندوق دارای یک صندوقچه میباشد که در قسمت باالیی محفظه ی داخلی تعبیه شده. این صندوقچه به

.منظور امکان دسته بندی سازی اشیاء و محتویات مصرف کننده طراحی و ساخته شده است

: خزانه مخفی

این آیتم میباشد. محل این خزانه که خارج GS650 یکی از زیرکانه ترین تدابیر برای طراحی فضای داخلی گاوصندوق گنجینه

از دید میباشد در زیر صندوقچه ی داخلی گاوصندوق میباشد که امکان نگهداری دسته چک ، نقدینگی ، کارت بانکی ، طالو

.جواهرات و اشیاء کوچکی از این قبیل را در اختیار مصرف کننده قرار میدهد

: چرخ های متحرک

این دسته از گاوصندوق های ضدسرقت مجهز به 4 عدد چرخ میباشند که امکان حرکت آن فقط به صورت افقی وجود خواهد

داشت. این آیتم صرفا برای سهولت در جابه جایی گاوصندوق طراحی و ساخته شده است. الزم به ذکر است که چرخ ها قابل

.جداپذیری بوده و این کار با جدا کردن ضامن مخصوص نگه دارنده ی چرخ امکان پذیر خواهد بود

: GS650 بررسی قفل کلیدی و رمز گاوصندوق گنجینه مدل

این گاوصندوق تجاری - شرکتی فاقد قفل کلیدی است که فقط امکان نصب هر گونه رمز مکانیکی - دیجیتالی 6 رقمی -

.دیجیتالی 8 رقمی - دیجیتالی 20 رقمی - رمز اثر انگشتی + 2 کد عددی 19 رقمی را دارا میباشد

: نتیجه

شما همراهان عالی قدر قادر خواهید بود که با در نظر گرفتن شرایط محیطی خود رمز مورد نظر خود را انتخاب کرده و

.سفارش خود را نهایی کنید

: GS650 نوع لوال های گاوصندوق گنجینه مدل

لوالهای این دسته از محصوالت با استفاده ار مواد سربی طراحی و ساخته شده و دارای درجه مقاومت باالیی در برابر دیلم و



دیگر ابزار های سرقت میباشد. همچنین این نوع از طراحی خاص لوالها باعث شده تا درب اصلی گاوصندوق امکان جداپذیری

از بدنه را داشته باشد. این قابلیت باعث سهولت در جابه جایی گاوصندوق و خنثی سازی بوجود آمدن مشکالت جدی و هزینه

.بر در هنگام خرابی قطعات مصرفی گاوصندوق میگردد

: GS650 جنس رنگ گاوصندوق گنجینه مدل

.با استفاده از سیستم رنگ آمیزی استاتیک کوره ای به مونتاژ نهایی میرسند GMP محصوالت

: GS650 موارد مصرف گاوصندوق گنجینه مدل

این سایز از گاوصندوق نسبت به سایز و وزن خاص خود در دسته گاوصندوق های خانگی - اداری - شرکتی - فروشگاهی قرار

میگیرد. جاداری فضای داخلی این گاوصندوق امکان نگهداری انواع دسته چک ، انواع پوشه ، آلبوم ، دالر ، اسناد ، مدارک ،

.انواع ساعت و باکس های طال و جواهرات و مواردی از این قبیل را در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد

.برای دریافت ویدیو های آموزشی انواع رمز ها به صفحه ی آپارات آسیا سیف مراجعه نمایید

: GS650 توضیحات جامع در خصوص گاوصندوق گنجینه مدل PDF فایل

: محصوالت مشابه

GS400 گاوصندوق گنجینه مدل

 

KKگاوصندوق گنج بان مدل 150

آسیاسیف در تالش است که با ارائه ی کارآمدترین و خاص ترین مطالب در خصوص خرید گاوصندوق در راستای کسب نهایت

.رضایتمندی شما همراهان عالی قدر پیشرو باشد

.آسیاسیف از همکاری با شما مفتخر است
 

(نظرات (0

توضیحات

GS650 گاوصندوق گنجینه مدل

گاوصندوقی هوشمند و مستحکم و همراه با بروزترین آیتم های امنیتی با قابلیت نصب انواع GS650 گاوصندوق گنجینه مدل

.رمز های مکانیکی ، دیجیتالی ، اثر انگشتی به بازار عرضه میشوند

.امروزه با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی مسیر ها و روش های مختلفی در سرقت از انواع گاوصندوق ها را شاهد هستیم

گاوصندوق های گنجینه که به تازگی مجهز به سنسور هوشمند دزدگیر و آژیر ضدسرقت شده یکی از بهترین انتخاب ها برای

.شما همراهان گرامی خواهند بود

: میپزدازیم GS650 در ادامه به بررسی جزئی این سنسور هوشمند و دیگر المان های گاوصندوق گنجینه مدل



: GS650 معرفی سنسور هوشمند آژیر و دزدگیر گاوصندوق گنجینه مدل

این سنسور به عنوان کیتی به منظور هوشمند سازی گاوصندوق طراحی و ساخته شده که 4 قابلیت ویژه را به مصرف کننده

.ارائه میدهد GS650 ی گاوصندوق گنجینه مدل

: ویژگی اول

قابلیت اول این است که هر زمانی که درب اصلی گاوصندوق توسط شخص مصرف کننده یا هر شخصی دیگر باز گردد ،

.درب باز شد) ” ارسال خواهد شد) Door Opended ” بالفاصله پیامی ویژه به گوشی موبایل مصرف کننده مبنی بر متن

: ویژگی دوم

یادآورد) است مبنی بر اینکه در صورت باز ماندن درب اصلی) reminder مصرف کننده قادر به تنظیم و فعال کردن قابلیت

یادآور) ” بر روی گوشی) reminder ” گاوصندوق در بازه ی مدتی 2 الی 5 دقیقه(قابل تنظیم میباشد) ، پیامی به عنوان

.همراه مصرف کننده ظاهر شده و از این موقعیت گاوصندوق گزارش به عمل خواهد آورد
 

: ویژگی سوم

.آژیر دزدگیر آن است GS650 آپشن سوم سنسور گاوصندوق گنجینه مدل

یا ” Guard ” نحوه ی عملکرد این سیستم هوشمند بدین صورت میباشد که در صورت قرار دادن سنسور گاوصندوق در حالت

توسط مصرف کننده ، هر زمان که درب اصلی گاوصندوق توسط هر شخص حتی صاحب گاوصندوق باز ” Alarm ” حالت

(.شود ، آژیر فعال شده و به صدا در خواهد آمد. ( این آژیر در گوشی همراه مصرف کننده به اجرا در خواهد آمد

. این آپشن موثر در امنیت به مصرف کننده خبر باز شدن درب اصلی گاوصندوق به صورت غیرقانونی را خواهد داد

: ویژگی چهارم

.میباشد GS650 این ویژگی در واقع مکمل ویژگی سوم سنسور گاوصندوق گنجینه مدل

هستند که فاقد هر گونه سیمکشی بوده Siren سنسور هوشمند این دسته از گاوصندوق های امنیتی مجهز به قطعه ای به نام

.و دارای یک دو شاخه هستند که الزمه ی متصل شدن به برق را دارا میباشند

نحوه ی عملکرد این سیستم فوق هوسمند بدین شرح است که هر زمانی که درب اصلی گاوصندوق به صورت غیرقانونی باز

هم در محلی که قرار دارد فعال شده Siren بشود ، عالوه بر اینکه آژیر گوشی موبایل مصرف کننده به صدا در می آید قطعه ی

.و آژیر خواهد کشید

این است که شما همراهان میتوانید این قطعه با فواصل بسیار زیاد از گاوصندوق Siren نقطه قوت منحصر به فرد قطعه ی

.فعال کرده و نگهداری کنید

را حتی Siren برای مثال گاوصندوق شما که در اتاق منزلتان قرار داده شده ، شخص مصرف کننده امکان استفاده از قطعه ی

.در محل کار خود خواهد داشت

.را چه نزدیک و چه با فاصله از گاوصندوق میتوان استفاده کرد Siren قطعه ی

متصل ، GS650 نکته ی مهم : اولین الزمه ی برقراری این سیستم فوق هوشمند و امنیتی بر روی گاوصندوق گنجینه مدل

.میباشند WIFI به اینترنت Siren بودن گاوصندوق – گوشی همراه مصرف کننده و قطعه ی



: GS650 بررسی بدنه ی گاوصندوق گنجینه مدل

.این دسته از محصوالت خانگی ، اداری توسط عملیات بتون ریزی مسلح طراحی و تولید میشوند

به حدود 3 میلی متر GS650 ضخامت ورق های فوالدی خارجی و داخلی استفاده شده در بدنه ی گاوصندوق گنجینه مدل

.میرسد

.این مقدار از ضخامت به همراه ترکیب بتون ریزی مسلح باعث ایجاد خاصیت ضدمته ای و ضدانفجاری گاوصندوق میگردد

.همچنین این نوع از طراحی باعث شده تا این گاوصندوق تا حدود 185 کیلوگرم وزن گیری داشته باشد

میتوان به استفاده از قالب پشم سنگ در الیه ی خارجی بدنه به GMP از دیگر تدابیر طراحان و مهندسان گاوصندوق های

.منظور ایجاد خاصیت ضدحریقی گاوصندوق اشاره کرد

این عملیات باعث ایجاد تراز مقاومتی باالی این گاوصندوق در برابر حریق و آتش سوزی گردیده مبنی بر اینکه دارای میزان

.تحمل حرارت 900 درجه ی سانتی گراد به مدت 2 ساعت را دارا میباشند

: نتیجه

بدنه ای کامال ضدحریق ، ضدمته ، ضدانفجار و ضدضربه میباشد شاخصًا این ویژگی ها GS650 بدنه ی گاوصندوق گنجینه

.گویای معرفی یک گاوصندوق امنیتی تمام عیار را در آسیاسیف میباشند

: GS650 بررسی درب اصلی و مکانیزم زبانه بندی گاوصندوق گنجینه مدل

به وسیله ی ورق فوالدی به ضخامت 3 میلی متری طراحی و ساخته شده است که GS650 درب اصلی گاوصندوق گنجینه

الیه ی پشم سنگ به ضخامت 2 میلیمتر و بتون به ضخامت 1 سانتی متر و یک صفحه ی ضدبرش که در تمامی قسمت های

.درب اصلی کشیده شده است از آن پشتیبانی به عمل می آوردند

وجود آیتم های ذکر شده نظیر پشم سنگ و بتون ریزی 1 سانتی متری و صفحه ی ضدبرش به منظور ایجاد خاصیت

.ضدحریقی و ضد مته ای و ضدبرشی درب اصلی گاوصندوق طراحی و تعبیه شده اند

طراحی و قرار داده شده از نوع 4 جهته میباشد GS650 مکانیزم زبانه بندی که بر روی درب اصلی گاوصندوق گنجینه مدل

که در 4 سوی درب اصلی کشیده شده است ؛ بدین صورت که 3 زبانه ی متحرک در یک سمت و 3 زبانه ی ثابت در سوی دیگر

آن ، 1 زبانه ی متحرک در قسمت باالیی درب اصلی و 1 زبانه ی متحرک دیگر در قسمت پایینی آن وجود دارد که عملیات قفل

.سازی درب اصلی را به اجرا در می آوردند

عالوه بر این مکانیزم مهندسی شده ، 1 عدد سوپاپ ضدسرقت نیز از تمامی اعضای این مکانیزم پشتیبانی به عمل می آورد که

.از آن میتوان به عنوان یکی از تدابیر مهم و کارآمد در تراز امنیتی گاوصندوق اشاره کرد

: نحوه ی عملکرد سوپاپ ضدسرقت

سوپاپ ضدسرقت زمانی وارد عمل میشود که سارق احتمالی قصد وارد کردن ضربه ی شدید به وسیله ی پتک یا چکش یا

.تخریب قفل یا رمز به وسیله ی هر نوع مته ای را داشته باشد

بعد از رخ دادن هر کدام از موارد ذکر شده سوپاپ زبانه ی ضدسرقت سیم خود را رها کرده و به وسیله ی فنر کار شده در

.پشت سوپاپ به سمت محل مخصوص خود در بدنه هل داده میشود

بعد از عمل کردن سیستم ضدسرقت سارق به هیچ عنوان نخواهد توانست که سوپاپ را غیر فعال کند و در بازگشایی

.گاوصندوق کامال ناموفق خواهد بود

: GS650 بررسی امکانات رفاهی گاوصندوق گنجینه مدل



: درب بند اتوماتیک

همراه با درب بند های اتوماتیک در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرند که باعث سهولت در فرایند باز و GMP محصوالت

.بسته کردن درب اصلی توسط مصرف کننده گردیده است

: نوار درزگیر محافظ

.دارای درزگیر محافظ میباشند GS650 همچنین جداره های داخلی بدنه ی گاوصندوق گنجینه

این نوار که دور تا دور جداره را در بر گرفته باعث جلوگیری از کوبش درب اصلی به بدنه و نیز مانع ورود رطوبت به محفظه ی

.داخلی گاوصندوق به منظور حفظ سالمت محتویات داخلی آن میشود

: کشوی فلزی

دارای 1 عدد کشوی فلزی متحرک با قابلیت تنظیم ارتفاع بوده که امکان GS650 قسمت داخلی گاوصندوق گنجینه مدل

.استفاده ی مفید از تمام فضاهای گاوصندوق را برای مصرف کننده به وجود می آورد

: صندوقچه ی داخلی

همچنین این گاوصندوق دارای یک صندوقچه میباشد که در قسمت باالیی محفظه ی داخلی تعبیه شده. این صندوقچه به

.منظور امکان دسته بندی سازی اشیاء و محتویات مصرف کننده طراحی و ساخته شده است

: خزانه مخفی

.این آیتم میباشد GS650 یکی از زیرکانه ترین تدابیر برای طراحی فضای داخلی گاوصندوق گنجینه

محل این خزانه که خارج از دید میباشد در زیر صندوقچه ی داخلی گاوصندوق میباشد که امکان نگهداری دسته چک ،

.نقدینگی ، کارت بانکی ، طالو جواهرات و اشیاء کوچکی از این قبیل را در اختیار مصرف کننده قرار میدهد

: چرخ های متحرک

این دسته از گاوصندوق های ضدسرقت مجهز به 4 عدد چرخ میباشند که امکان حرکت آن فقط به صورت افقی وجود خواهد

.داشت

.این آیتم صرفا برای سهولت در جابه جایی گاوصندوق طراحی و ساخته شده است

الزم به ذکر است که چرخ ها قابل جداپذیری بوده و این کار با جدا کردن ضامن مخصوص نگه دارنده ی چرخ امکان پذیر

.خواهد بود

: GS650 بررسی قفل کلیدی و رمز گاوصندوق گنجینه مدل

این گاوصندوق تجاری – شرکتی فاقد قفل کلیدی است که فقط امکان نصب هر گونه رمز مکانیکی – دیجیتالی 6 رقمی –

.دیجیتالی 8 رقمی – دیجیتالی 20 رقمی – رمز اثر انگشتی + 2 کد عددی 19 رقمی را دارا میباشد

: نتیجه



شما همراهان عالی قدر قادر خواهید بود که با در نظر گرفتن شرایط محیطی خود رمز مورد نظر خود را انتخاب کرده و

.سفارش خود را نهایی کنید

: GS650 نوع لوال های گاوصندوق گنجینه مدل

لوالهای این دسته از محصوالت با استفاده ار مواد سربی طراحی و ساخته شده و دارای درجه مقاومت باالیی در برابر دیلم و

.دیگر ابزار های سرقت میباشد

.همچنین این نوع از طراحی خاص لوالها باعث شده تا درب اصلی گاوصندوق امکان جداپذیری از بدنه را داشته باشد

این قابلیت باعث سهولت در جابه جایی گاوصندوق و خنثی سازی بوجود آمدن مشکالت جدی و هزینه بر در هنگام خرابی

.قطعات مصرفی گاوصندوق میگردد

: GS650 جنس رنگ گاوصندوق گنجینه مدل

.با استفاده از سیستم رنگ آمیزی استاتیک کوره ای به مونتاژ نهایی میرسند GMP محصوالت

: GS650 موارد مصرف گاوصندوق گنجینه مدل

این سایز از گاوصندوق نسبت به سایز و وزن خاص خود در دسته گاوصندوق های خانگی – اداری – شرکتی –

. فروشگاهی قرار میگیرد

جاداری فضای داخلی این گاوصندوق امکان نگهداری انواع دسته چک ، انواع پوشه ، آلبوم ، دالر ، اسناد ، مدارک ، انواع ساعت

.و باکس های طال و جواهرات و مواردی از این قبیل را در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد

.برای دریافت ویدیو های آموزشی انواع رمز ها به صفحه ی آپارات آسیا سیف مراجعه نمایید

: GS650 توضیحات جامع در خصوص گاوصندوق گنجینه مدل PDF فایل

: محصوالت مشابه

GS400 گاوصندوق گنجینه مدل

KKگاوصندوق گنج بان مدل 150

آسیاسیف در تالش است که با ارائه ی کارآمدترین و خاص ترین مطالب در خصوص خرید گاوصندوق در راستای کسب نهایت

.رضایتمندی شما همراهان عالی قدر پیشرو باشد

.آسیاسیف از همکاری با شما مفتخر است
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