
250kr کاوه

کاوه با رمز مکانیکی تایوانی گاوصندوقی با متد های امنیتی بروز و مدرن و کامال استاندارد به همراه گواهی KRصندوق 250

CE اروپا و نشان استاندارد ملی کشوری با قابلیت نصب هر گونه رمز مکانیکی – دیجیتالی – اثر انگشتی 
 

دسته: کالسیک کاوه, گاوصندوق اداری, گاوصندوق خانگی, گاوصندوق شرکتی, گاوصندوق فروشگاهی
 

توضیحات
 

: KRگاوصندوق کاوه مدل 250
 

از دیگر محصوالت ویژه و بسیار پرکاربرد و نیز متناسب با اکثر شرایط محیطی در اصناف KRگاوصندوق کاوه مدل 250

مختلف میباشد. این گاوصندوق از لحاظ سایز - کیفیت و وزن در دسته گاوصندوق های خانگی / اداری / فروشگاهی/ شرکتی

/ نمایشگاهی و دیگر محیط ها از این قبیل قرار گرفته و فضای امنیتی محیط پیرامون خود را به حداکثر میزان

کاوه مجهز به یک عدد رمز مکانیکی به همراه یک عدد قفل کلیدی میباشد که با پشتیبانی KRمیرسانند. گاوصندوق 250

کسانی هستند که KRسوپاپ ضدسرقت از درب اصلی محافظت به عمل می آورد. اغلب مشتریان گاوصندوق کاوه 250

خواهان تراز امنیتی باال با المان های به روز و مدرن در کنار جاداری بسیار مناسب گاوصندوق میباشند.   در ادامه به بررسی

کاوه - وزن گاوصندوق 250 کاوه - موارد مصرف گاوصندوق کاوه مدل 250 - نوع KRساختار بدنه ی گاوصندوق 250

  : کاوه و سایر جزییات میپردازیم KRمکانیزم زبانه بندی گاوصندوق 250
 

: KRبررسی ساختار بدنه ی گاوصندوق کاوه مدل 250
 

بدنه ی این گاوصندوق اداری/نمایشگاهی/طالفروشی/امالکی/شرکتی/خانگی/فروشگاهی مجهز به ورق های فوالدی دوالیه

.به ضخامت 3 میل میباشد که مابین آنها را بتن ریزی مسلح دربر گرفته است
 

: تعریف بتن ریزی مسلح
 

این نوع از طراحی مهندسی نوع بتن و نحوه ی قرارگیری آنها در کنار الیه های فوالدی باعث شکل گیری یک ترکیب بسیار

خاص با درجه امنیت فوق العاده باال در بدنه ی گاوصندوق شده است. همچنین این ترکیبات باعث ایجاد خاصیت

میشوند به طوریکه این جنس از بدنه ها قدرت مقاومت در برابر حریق با درجه  KRضدحریقی گاوصندوق کاوه مدل 250

1000 را به مدت 2 ساعت دارا میباشند. در نتیجه عملیات بتن ریزی در این گاوصندوق باعث شده تا بدنه ی گاوصندوق کاوه

به عنوان بدنه ای کامال ضدحریق / ضدمته / ضدبرش / ضد هوابرش / و در کل کامال ضدسرقت نقش خود را KRمدل 250

در انواع شرایط محیطی ایفا کند. همچنین این عملیات مهندسی شده باعث شده تا این گاوصندوق تا 190 کیلوگرم وزن گیری

کاوه بدنه ای کامال ضدحریق - ضدبرش و ضدمته میباشد که با این KRداشته باشد. نتیجه : بدنه ی گاوصندوق 250

  .خصوصیات تمامی المان های امنیتی الزم برای نامیده شدن به عنوان یک گاوصندوق ضدسرقت را دارا میشود
 

: KRبررسی موارد تشکیل دهنده ی درب گاوصندوق کاوه مدل 250
 

درب این نوع از گاوصندوق کاوه به وسیله ی ورق 3 میلی متری طراحی و ساخته شده است. این ضخامت از ورق بر روی



درب اصلی یک گاوصندوق باعث ایجاد مقاومت بسیار باالیی در برابر خطرات احتمالی نظیر سرقت به وسیله ی مته زدن -

وارد کردن فشار دیلم برای کج کردن درب اصلی - استفاده از هوابرش توسط سارق احتمالی میگردد. اما این تنها یکی از تدابیر

کاوه میباشد که به تنهایی تاثیر مستقیم بر روی خاصیت ضدسرقتی این گاوصندوق KRمهندسان و طراحان گاوصندوق 250

داشته است. مکانیزم زبانه بندی گاوصندوق 250 کاوه را زبانه بندی فوالدی با ضخامت 32 میلی متری تشکیل داده است که

: به صورت 4 جهته در تمامی جهات درب اصلی قرار گرفته اند. به صورتیکه

زبانه ی متحرک در سمت چپ درب 4

 

زبانه ی متحرک در قسمت باالی درب 1

 

زبانه ی متحرک دیگر در قسمت پایین درب 1

 

.و 4 زبانه ی ثابت در قسمت راست درب اصلی طراحی و ساخته شده اند

زبانه های متحرک عملیات قفل شدن و بازگشایی درب اصلی گاوصندوق را ایفا کرده و به وسیله ی دستگیره ی مرکزی واقع بر

.روی درب اصلی قابل هدایت میباشند

: کاربرد زبانه های ثابت

زبانه بندی ثابت برای این دسته از گاوصندوق ها به منظور پشتیبانی از درب اصلی در هنگام فشار احتمالی دیلم توسط سارق

میباشد توسط KRاحتمالی و مکانیزم زبانه بندی متحرک که به عنوان رکن اصلی ایجاد امنیت گاوصندوق کاوه مدل 250

دستگیره ی اصلی طراحی شده در قسمت بیرونی درب اصلی گاوصندوق قابل باز و بسته شدن میباشند. عالوه بر این

  .تجهیزات امنیتی سیستم سوپاپ ضدسرقت نیز از این قطعات تو در تو پشتیبانی و محافظت مینمایند

: KRنحوه ی عملکرد سوپاپ ضدسرقت در گاوصندوق کاوه مدل 250

سوپاپ ضدسرقت دارای 1 عدد زبانه ی فوالدی از جنس مکانیزم زبانه بندی اصلی میباشد که به وسیله ی فنر بندی فشرده و

سیم کنترل کننده ی سوپاپ آماده ی فعالیت میباشد. نحوه ی عملکرد آن به این صورت است که در صورت وارد شدن کوچک

ترین ضربه یا وارد شدن مته به اجزای قفل کلیدی یا رمز مکانیکی گاوصندوق سیم کنترل کننده سوپاپ را رها کرده و زبانه ی

فوالدی به وسیله ی فنر های فشرده شده به سمت محل مخصوص خود که در بدنه ی گاوصندوق تعبیه شده است هل داده

میشود. این عملیات تقریبا در حدود 1 ثانیه انجام گرفته و باعث قفل شدن درب اصلی گاوصندوق میگردد. غیر فعال کردن

  .این عملیات مهندسی از بیرون گاوصندوق غیر ممکن بوده و سارق احتمالی در بازگشایی گاوصندوق ناموفق خواهد بود

عالوه بر تجهیزات ذکر شده یک الیه ورق پشم سنگ که به صورتی تخته ای قالب بندی شده مابین ورق اصلی و الیه ی بتن

.قرار گرفته تا باعث ایجاد خاصیت ضدحریقی گاوصندوق گردد

: تعریف و مواد تشکیل دهنده ی پشم سنگ و کاربرد آن در گاوصندوق



پشم سنگ یک عایق صوتی – حرارتی با الیاف معدنی میباشد. ماده ی اولیه ی تشکیل دهنده ی پشم سنگ بازالت است که از

گروه سنگ های آذرین میباشد. برای تولید پشم سنگ بازالت را در دمای 1500 درجه ی سانتی گراد ذوب میکنند و به وسیله ی

روش های خاص و مهندسی آن ها را به الیافی بسیار ریز با قطر های میکرونی تبدیل میکنند. الزم به ذکر است که 97% مواد

  .تشکیل دهنده ی پشم سنگ را این الیاف تشکیل میدهد

: کاوه رمزدار KRبررسی موارد ظاهری و جنس رنگ گاوصندوق 250

سیستم زبانه بندی گاوصندوق های کاوه دارای قاب مخصوص خود بوده و این عمل باعث مقاومت در برابر دیلم میشود. جنس

رنگ کار شده بر درب گاوصندوق های کاوه از نوع استاتیک کوره ای و جنس رنگ کار شده بر روی بدنه ی آن از نوع

  .روغنی میباشد

: و اجزای داخلی آن KRموارد مصرف گاوصندوق کاوه مدل 250

کاوه دارای 1 عدد کشوی فلزی متحرک با قابلیت تنظیم ارتفاع میباشد که بنا به شرایط نیاز قابل تنظیم KRگاوصندوق 250

بندی میباشد. همچنین در باالیی ترین قسمت محفظه ی یک صندوقچه تعبیه شده که یک عدد قفل کلیدی از آن محافظت به

عمل می آورد تا محتویات داخلی گاوصندوق قابل دسته بندی باشند. به دلیل سایز و وزن و المان های امنیتی این گاوصندوق

ویژه که در لیست پیشنهادات آسیا سیف میباشد این گاوصندوق متناسب برای نگهداری انواع طال و جواهرات - انواع پوشه و

  .پرونده - انواع آلبوم - اوراق و سایز موارد از این قبیل است

: نتیجه

اگر به دنبال گاوصندوق دارای تراز امنیتی باال به همراه بهترین نوع رمز ها و در عین حال خصوصیات و آپشن های مصرفی

با جاداری KRپرکاربرد در امنیت و طول عمر گاوصندوق هستید گاوصندوق های کاوه به خصوص گاوصندوق کاوه مدل 250

  .بسیار خوب با قابلیت نصب هرگونه رمز بهترین انتخاب برای محیط شما میباشند

: KRمحصوالت مشابه گاوصندوق کاوه مدل 250

KRگاوصندوق گنج بان مدل 250

 

GS650 گاوصندوق گنجینه مدل

WIKIPEDIA : منبع ارایه ی توضیحات در خصوص پشم سنگ

: در خصوص توضیحات کلی محصول PDF فایل
 
برای دریافت ویدیو های آموزشی نحوه ی کارکرد و تغییر رمز رمز های مختلف صفحه ی رسمی آپارات تیم صنعتی گاوصندوق

:آسیا سیف را دنبال کنید

لینک انتقال به صفحه ی آپارات

:برای اطالع از شروع جشنواره های تخفیف صفحه ی اینستاگرام گروه صنعتی آسیا سیف را دنبال کنید

لینک انتقال به صفحه ی اینستاگرام



مشخصات کاال

: KRگاوصندوق کاوه مدل 250

از دیگر محصوالت ویژه و بسیار پرکاربرد و نیز متناسب با اکثر شرایط محیطی در اصناف KRگاوصندوق کاوه مدل 250

مختلف میباشد. این گاوصندوق از لحاظ سایز - کیفیت و وزن در دسته گاوصندوق های خانگی / اداری / فروشگاهی/ شرکتی

/ نمایشگاهی و دیگر محیط ها از این قبیل قرار گرفته و فضای امنیتی محیط پیرامون خود را به حداکثر میزان

کاوه مجهز به یک عدد رمز مکانیکی به همراه یک عدد قفل کلیدی میباشد که با پشتیبانی KRمیرسانند. گاوصندوق 250

کسانی هستند که KRسوپاپ ضدسرقت از درب اصلی محافظت به عمل می آورد. اغلب مشتریان گاوصندوق کاوه 250

خواهان تراز امنیتی باال با المان های به روز و مدرن در کنار جاداری بسیار مناسب گاوصندوق میباشند.   در ادامه به بررسی

کاوه - وزن گاوصندوق 250 کاوه - موارد مصرف گاوصندوق کاوه مدل 250 - نوع KRساختار بدنه ی گاوصندوق 250

  : کاوه و سایر جزییات میپردازیم KRمکانیزم زبانه بندی گاوصندوق 250

: KRبررسی ساختار بدنه ی گاوصندوق کاوه مدل 250

بدنه ی این گاوصندوق اداری/نمایشگاهی/طالفروشی/امالکی/شرکتی/خانگی/فروشگاهی مجهز به ورق های فوالدی دوالیه

.به ضخامت 3 میل میباشد که مابین آنها را بتن ریزی مسلح دربر گرفته است

: تعریف بتن ریزی مسلح

این نوع از طراحی مهندسی نوع بتن و نحوه ی قرارگیری آنها در کنار الیه های فوالدی باعث شکل گیری یک ترکیب بسیار

خاص با درجه امنیت فوق العاده باال در بدنه ی گاوصندوق شده است. همچنین این ترکیبات باعث ایجاد خاصیت

میشوند به طوریکه این جنس از بدنه ها قدرت مقاومت در برابر حریق با درجه  KRضدحریقی گاوصندوق کاوه مدل 250

1000 را به مدت 2 ساعت دارا میباشند. در نتیجه عملیات بتن ریزی در این گاوصندوق باعث شده تا بدنه ی گاوصندوق کاوه

به عنوان بدنه ای کامال ضدحریق / ضدمته / ضدبرش / ضد هوابرش / و در کل کامال ضدسرقت نقش خود را KRمدل 250

در انواع شرایط محیطی ایفا کند. همچنین این عملیات مهندسی شده باعث شده تا این گاوصندوق تا 190 کیلوگرم وزن گیری

کاوه بدنه ای کامال ضدحریق - ضدبرش و ضدمته میباشد که با این KRداشته باشد. نتیجه : بدنه ی گاوصندوق 250

  .خصوصیات تمامی المان های امنیتی الزم برای نامیده شدن به عنوان یک گاوصندوق ضدسرقت را دارا میشود

: KRبررسی موارد تشکیل دهنده ی درب گاوصندوق کاوه مدل 250

درب این نوع از گاوصندوق کاوه به وسیله ی ورق 3 میلی متری طراحی و ساخته شده است. این ضخامت از ورق بر روی

درب اصلی یک گاوصندوق باعث ایجاد مقاومت بسیار باالیی در برابر خطرات احتمالی نظیر سرقت به وسیله ی مته زدن -

وارد کردن فشار دیلم برای کج کردن درب اصلی - استفاده از هوابرش توسط سارق احتمالی میگردد. اما این تنها یکی از تدابیر

کاوه میباشد که به تنهایی تاثیر مستقیم بر روی خاصیت ضدسرقتی این گاوصندوق KRمهندسان و طراحان گاوصندوق 250

داشته است. مکانیزم زبانه بندی گاوصندوق 250 کاوه را زبانه بندی فوالدی با ضخامت 32 میلی متری تشکیل داده است که

: به صورت 4 جهته در تمامی جهات درب اصلی قرار گرفته اند. به صورتیکه

زبانه ی متحرک در سمت چپ درب 4

 



زبانه ی متحرک در قسمت باالی درب 1

 

زبانه ی متحرک دیگر در قسمت پایین درب 1

 

.و 4 زبانه ی ثابت در قسمت راست درب اصلی طراحی و ساخته شده اند

زبانه های متحرک عملیات قفل شدن و بازگشایی درب اصلی گاوصندوق را ایفا کرده و به وسیله ی دستگیره ی مرکزی واقع بر

.روی درب اصلی قابل هدایت میباشند

: کاربرد زبانه های ثابت

زبانه بندی ثابت برای این دسته از گاوصندوق ها به منظور پشتیبانی از درب اصلی در هنگام فشار احتمالی دیلم توسط سارق

میباشد توسط KRاحتمالی و مکانیزم زبانه بندی متحرک که به عنوان رکن اصلی ایجاد امنیت گاوصندوق کاوه مدل 250

دستگیره ی اصلی طراحی شده در قسمت بیرونی درب اصلی گاوصندوق قابل باز و بسته شدن میباشند. عالوه بر این

  .تجهیزات امنیتی سیستم سوپاپ ضدسرقت نیز از این قطعات تو در تو پشتیبانی و محافظت مینمایند

: KRنحوه ی عملکرد سوپاپ ضدسرقت در گاوصندوق کاوه مدل 250

سوپاپ ضدسرقت دارای 1 عدد زبانه ی فوالدی از جنس مکانیزم زبانه بندی اصلی میباشد که به وسیله ی فنر بندی فشرده و

سیم کنترل کننده ی سوپاپ آماده ی فعالیت میباشد. نحوه ی عملکرد آن به این صورت است که در صورت وارد شدن کوچک

ترین ضربه یا وارد شدن مته به اجزای قفل کلیدی یا رمز مکانیکی گاوصندوق سیم کنترل کننده سوپاپ را رها کرده و زبانه ی

فوالدی به وسیله ی فنر های فشرده شده به سمت محل مخصوص خود که در بدنه ی گاوصندوق تعبیه شده است هل داده

میشود. این عملیات تقریبا در حدود 1 ثانیه انجام گرفته و باعث قفل شدن درب اصلی گاوصندوق میگردد. غیر فعال کردن

  .این عملیات مهندسی از بیرون گاوصندوق غیر ممکن بوده و سارق احتمالی در بازگشایی گاوصندوق ناموفق خواهد بود

عالوه بر تجهیزات ذکر شده یک الیه ورق پشم سنگ که به صورتی تخته ای قالب بندی شده مابین ورق اصلی و الیه ی بتن

.قرار گرفته تا باعث ایجاد خاصیت ضدحریقی گاوصندوق گردد

: تعریف و مواد تشکیل دهنده ی پشم سنگ و کاربرد آن در گاوصندوق

پشم سنگ یک عایق صوتی – حرارتی با الیاف معدنی میباشد. ماده ی اولیه ی تشکیل دهنده ی پشم سنگ بازالت است که از

گروه سنگ های آذرین میباشد. برای تولید پشم سنگ بازالت را در دمای 1500 درجه ی سانتی گراد ذوب میکنند و به وسیله ی

روش های خاص و مهندسی آن ها را به الیافی بسیار ریز با قطر های میکرونی تبدیل میکنند. الزم به ذکر است که 97% مواد

  .تشکیل دهنده ی پشم سنگ را این الیاف تشکیل میدهد

: کاوه رمزدار KRبررسی موارد ظاهری و جنس رنگ گاوصندوق 250

سیستم زبانه بندی گاوصندوق های کاوه دارای قاب مخصوص خود بوده و این عمل باعث مقاومت در برابر دیلم میشود. جنس

رنگ کار شده بر درب گاوصندوق های کاوه از نوع استاتیک کوره ای و جنس رنگ کار شده بر روی بدنه ی آن از نوع



  .روغنی میباشد

: و اجزای داخلی آن KRموارد مصرف گاوصندوق کاوه مدل 250

کاوه دارای 1 عدد کشوی فلزی متحرک با قابلیت تنظیم ارتفاع میباشد که بنا به شرایط نیاز قابل تنظیم KRگاوصندوق 250

بندی میباشد. همچنین در باالیی ترین قسمت محفظه ی یک صندوقچه تعبیه شده که یک عدد قفل کلیدی از آن محافظت به

عمل می آورد تا محتویات داخلی گاوصندوق قابل دسته بندی باشند. به دلیل سایز و وزن و المان های امنیتی این گاوصندوق

ویژه که در لیست پیشنهادات آسیا سیف میباشد این گاوصندوق متناسب برای نگهداری انواع طال و جواهرات - انواع پوشه و

  .پرونده - انواع آلبوم - اوراق و سایز موارد از این قبیل است

: نتیجه

اگر به دنبال گاوصندوق دارای تراز امنیتی باال به همراه بهترین نوع رمز ها و در عین حال خصوصیات و آپشن های مصرفی

با جاداری KRپرکاربرد در امنیت و طول عمر گاوصندوق هستید گاوصندوق های کاوه به خصوص گاوصندوق کاوه مدل 250

  .بسیار خوب با قابلیت نصب هرگونه رمز بهترین انتخاب برای محیط شما میباشند

: KRمحصوالت مشابه گاوصندوق کاوه مدل 250

KRگاوصندوق گنج بان مدل 250

 

GS650 گاوصندوق گنجینه مدل

WIKIPEDIA : منبع ارایه ی توضیحات در خصوص پشم سنگ

: در خصوص توضیحات کلی محصول PDF فایل
 
برای دریافت ویدیو های آموزشی نحوه ی کارکرد و تغییر رمز رمز های مختلف صفحه ی رسمی آپارات تیم صنعتی گاوصندوق

:آسیا سیف را دنبال کنید

لینک انتقال به صفحه ی آپارات

:برای اطالع از شروع جشنواره های تخفیف صفحه ی اینستاگرام گروه صنعتی آسیا سیف را دنبال کنید

لینک انتقال به صفحه ی اینستاگرام

(نظرات (0

توضیحات

: KRگاوصندوق کاوه مدل 250

از دیگر محصوالت ویژه و بسیار پرکاربرد و نیز متناسب با اکثر شرایط محیطی در اصناف KRگاوصندوق کاوه مدل 250

.مختلف میباشد

این گاوصندوق از لحاظ سایز – کیفیت و وزن در دسته گاوصندوق های خانگی / اداری / فروشگاهی/ شرکتی / نمایشگاهی و

.دیگر محیط ها از این قبیل قرار گرفته و فضای امنیتی محیط پیرامون خود را به حداکثر میزان میرسانند



کاوه مجهز به یک عدد رمز مکانیکی به همراه یک عدد قفل کلیدی میباشد که با پشتیبانی سوپاپ KRگاوصندوق 250

.ضدسرقت از درب اصلی محافظت به عمل می آورد

کسانی هستند که خواهان تراز امنیتی باال با المان های به روز و مدرن در کنار جاداری KRاغلب مشتریان گاوصندوق کاوه 250

.بسیار مناسب گاوصندوق میباشند
 
کاوه – وزن گاوصندوق 250 کاوه – موارد مصرف گاوصندوق کاوه KRدر ادامه به بررسی ساختار بدنه ی گاوصندوق 250

: کاوه و سایر جزییات میپردازیم KRمدل 250 – نوع مکانیزم زبانه بندی گاوصندوق 250
 

: KRبررسی ساختار بدنه ی گاوصندوق کاوه مدل 250

بدنه ی این گاوصندوق اداری/نمایشگاهی/طالفروشی/امالکی/شرکتی/خانگی/فروشگاهی مجهز به ورق های فوالدی دوالیه

.به ضخامت 3 میل میباشد که مابین آنها را بتن ریزی مسلح دربر گرفته است

: تعریف بتن ریزی مسلح

این نوع از طراحی مهندسی نوع بتن و نحوه ی قرارگیری آنها در کنار الیه های فوالدی باعث شکل گیری یک ترکیب بسیار

.خاص با درجه امنیت فوق العاده باال در بدنه ی گاوصندوق شده است

میشوند به طوریکه این جنس از بدنه ها KRهمچنین این ترکیبات باعث ایجاد خاصیت ضدحریقی گاوصندوق کاوه مدل 250

.قدرت مقاومت در برابر حریق با درجه  1000 را به مدت 2 ساعت دارا میباشند

به عنوان بدنه ای کامال KRدر نتیجه عملیات بتن ریزی در این گاوصندوق باعث شده تا بدنه ی گاوصندوق کاوه مدل 250

.ضدحریق / ضدمته / ضدبرش / ضد هوابرش / و در کل کامال ضدسرقت نقش خود را در انواع شرایط محیطی ایفا کند

.همچنین این عملیات مهندسی شده باعث شده تا این گاوصندوق تا 190 کیلوگرم وزن گیری داشته باشد

: نتیجه

کاوه بدنه ای کامال ضدحریق – ضدبرش و ضدمته میباشد که با این خصوصیات تمامی المان های KRبدنه ی گاوصندوق 250

.امنیتی الزم برای نامیده شدن به عنوان یک گاوصندوق ضدسرقت را دارا میشود
 

: KRبررسی موارد تشکیل دهنده ی درب گاوصندوق کاوه مدل 250

.درب این نوع از گاوصندوق کاوه به وسیله ی ورق 3 میلی متری طراحی و ساخته شده است

این ضخامت از ورق بر روی درب اصلی یک گاوصندوق باعث ایجاد مقاومت بسیار باالیی در برابر خطرات احتمالی نظیر

سرقت به وسیله ی مته زدن – وارد کردن فشار دیلم برای کج کردن درب اصلی – استفاده از هوابرش توسط سارق احتمالی

.میگردد

کاوه میباشد که به تنهایی تاثیر مستقیم بر روی خاصیت KRاما این تنها یکی از تدابیر مهندسان و طراحان گاوصندوق 250

.ضدسرقتی این گاوصندوق داشته است

مکانیزم زبانه بندی گاوصندوق 250 کاوه را زبانه بندی فوالدی با ضخامت 32 میلی متری تشکیل داده است که به صورت 4

.جهته در تمامی جهات درب اصلی قرار گرفته اند

: به صورتیکه

زبانه ی متحرک در سمت چپ درب 4



زبانه ی متحرک در قسمت باالی درب 1

زبانه ی متحرک دیگر در قسمت پایین درب 1

.و 4 زبانه ی ثابت در قسمت راست درب اصلی طراحی و ساخته شده اند

زبانه های متحرک عملیات قفل شدن و بازگشایی درب اصلی گاوصندوق را ایفا کرده و به وسیله ی دستگیره ی مرکزی واقع بر

.روی درب اصلی قابل هدایت میباشند

: کاربرد زبانه های ثابت

زبانه بندی ثابت برای این دسته از گاوصندوق ها به منظور پشتیبانی از درب اصلی در هنگام فشار احتمالی دیلم توسط سارق

میباشد توسط KRاحتمالی و مکانیزم زبانه بندی متحرک که به عنوان رکن اصلی ایجاد امنیت گاوصندوق کاوه مدل 250

.دستگیره ی اصلی طراحی شده در قسمت بیرونی درب اصلی گاوصندوق قابل باز و بسته شدن میباشند

.عالوه بر این تجهیزات امنیتی سیستم سوپاپ ضدسرقت نیز از این قطعات تو در تو پشتیبانی و محافظت مینمایند
 

: KRنحوه ی عملکرد سوپاپ ضدسرقت در گاوصندوق کاوه مدل 250

سوپاپ ضدسرقت دارای 1 عدد زبانه ی فوالدی از جنس مکانیزم زبانه بندی اصلی میباشد که به وسیله ی فنر بندی فشرده و

.سیم کنترل کننده ی سوپاپ آماده ی فعالیت میباشد

نحوه ی عملکرد آن به این صورت است که در صورت وارد شدن کوچک ترین ضربه یا وارد شدن مته به اجزای قفل کلیدی یا

رمز مکانیکی گاوصندوق سیم کنترل کننده سوپاپ را رها کرده و زبانه ی فوالدی به وسیله ی فنر های فشرده شده به سمت

.محل مخصوص خود که در بدنه ی گاوصندوق تعبیه شده است هل داده میشود

.این عملیات تقریبا در حدود 1 ثانیه انجام گرفته و باعث قفل شدن درب اصلی گاوصندوق میگردد

غیر فعال کردن این عملیات مهندسی از بیرون گاوصندوق غیر ممکن بوده و سارق احتمالی در بازگشایی گاوصندوق ناموفق

.خواهد بود
 

عالوه بر تجهیزات ذکر شده یک الیه ورق پشم سنگ که به صورتی تخته ای قالب بندی شده مابین ورق اصلی و الیه ی بتن

.قرار گرفته تا باعث ایجاد خاصیت ضدحریقی گاوصندوق گردد

: تعریف و مواد تشکیل دهنده ی پشم سنگ و کاربرد آن در گاوصندوق

.پشم سنگ یک عایق صوتی – حرارتی با الیاف معدنی میباشد

.ماده ی اولیه ی تشکیل دهنده ی پشم سنگ بازالت است که از گروه سنگ های آذرین میباشد

برای تولید پشم سنگ بازالت را در دمای 1500 درجه ی سانتی گراد ذوب میکنند و به وسیله ی روش های خاص و مهندسی آن

.ها را به الیافی بسیار ریز با قطر های میکرونی تبدیل میکنند

.الزم به ذکر است که 97% مواد تشکیل دهنده ی پشم سنگ را این الیاف تشکیل میدهد
 

: کاوه رمزدار KRبررسی موارد ظاهری و جنس رنگ گاوصندوق 250



.سیستم زبانه بندی گاوصندوق های کاوه دارای قاب مخصوص خود بوده و این عمل باعث مقاومت در برابر دیلم میشود

جنس رنگ کار شده بر درب گاوصندوق های کاوه از نوع استاتیک کوره ای و جنس رنگ کار شده بر روی بدنه ی آن از نوع

.روغنی میباشد
 

: و اجزای داخلی آن KRموارد مصرف گاوصندوق کاوه مدل 250

کاوه دارای 1 عدد کشوی فلزی متحرک با قابلیت تنظیم ارتفاع میباشد که بنا به شرایط نیاز قابل تنظیم KRگاوصندوق 250

.بندی میباشد

همچنین در باالیی ترین قسمت محفظه ی یک صندوقچه تعبیه شده که یک عدد قفل کلیدی از آن محافظت به عمل می آورد تا

.محتویات داخلی گاوصندوق قابل دسته بندی باشند

به دلیل سایز و وزن و المان های امنیتی این گاوصندوق ویژه که در لیست پیشنهادات آسیا سیف میباشد این گاوصندوق

.متناسب برای نگهداری انواع طال و جواهرات – انواع پوشه و پرونده – انواع آلبوم – اوراق و سایز موارد از این قبیل است
 

: نتیجه

اگر به دنبال گاوصندوق دارای تراز امنیتی باال به همراه بهترین نوع رمز ها و در عین حال خصوصیات و آپشن های مصرفی

با جاداری KRپرکاربرد در امنیت و طول عمر گاوصندوق هستید گاوصندوق های کاوه به خصوص گاوصندوق کاوه مدل 250

.بسیار خوب با قابلیت نصب هرگونه رمز بهترین انتخاب برای محیط شما میباشند
 

: KRمحصوالت مشابه گاوصندوق کاوه مدل 250

KRگاوصندوق گنج بان مدل 250

GS650 گاوصندوق گنجینه مدل

WIKIPEDIA : منبع ارایه ی توضیحات در خصوص پشم سنگ

: در خصوص توضیحات کلی محصول PDF فایل
 
برای دریافت ویدیو های آموزشی نحوه ی کارکرد و تغییر رمز رمز های مختلف صفحه ی رسمی آپارات تیم صنعتی گاوصندوق

:آسیا سیف را دنبال کنید

لینک انتقال به صفحه ی آپارات

:برای اطالع از شروع جشنواره های تخفیف صفحه ی اینستاگرام گروه صنعتی آسیا سیف را دنبال کنید

لینک انتقال به صفحه ی اینستاگرام

' /


