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: گاوصندوق ایران کاوه مدل جا اسلحه
 

گاوصندوق ایران کاوه مدل جا اسلحه گاوصندوقی جادار باضریب امنیتی مناسب با شرایط اداره جات / دفاتر / نمایشگاه ها

/ مشاورین امالک / رستوران ها و سایر اصناف نظیر آنها با قابلیت نصب هرگونه رمز مکانیکی / دیجیتالی و یا اثر انگشتی در

.سایز ها و رنگ های مختلف به بازار عرضه میشوند
 

صندوق جا اسلحه ی ایران کاوه با ابعادی استاندارد مخصوص برای نگهداری انواع اسحه و لوازم مربوط به آن بوده چرا که

طراحان و مهندسان این گاوصندوق نظامی با تجهیز این گاوصندوق به قفسه های متعدد و صندوقچه امکان دسته بندی ابزار

.های کوچک متعلق به یک اسلحه را در گاوصندوق فراهم میسازد
 

گاوصندوق جا اسلحه ایران کاوه با داشتن قابلیت نصب هرگونه رمز بر روی درب اصلی آن در مکان ها و شرایط محیطی

.مختلفی قابل استفاده میباشد
 

: نکته ی موثر در خرید گاوصندوق ایران کاوه مدل جا اسلحه
 

المان و شاخص های مهم در خرید گاوصندوق جا اسلحه ایرانکاوه بستگی به شرایط محیطی خاص مصرف کننده خواهد

.داشت
 

.اما تنها شاخصی که در تمام شرایط محیطی الزمه ی اولویت دادن میباشد تراز امنیتی آن است
 

خریداران صندوق های مخصوص اسلحه باید گاوصندوق خود را با یکی از رمز های مکانیکی - دیجیتالی و یا اثر انگشتی

تجهیز کرده باشند. دلیل اهمیت دادن گروه فنی مهندسی آسیاسیف به این امر به دلیل تاثیر مستقیم هرگونه از رمز های ذکر

.شده بر روی تراز امنیتی گاوصندوق میباشد
 

در صورت رعایت شدن این المان مهم و ضروری توسط خریداران گاوصندوق جا اسلحه میتوان گفت که بازگشایی گاوصندوق

.مربوطه فقط توسط صاحبانشان قابل بازگشایی خواهند بود
 

این مدل از گاوصندوق ها دارای لوالهای ثابت بوده و بدون قابلیت جداپذیری درب از بدنه میباشند. مدل های بدون رمز این

.گاوصندوق ها از قفل های کتابی و قفل های سوییچی تشکیل شده است
 

: موارد مصرف گاوصندوق اسلحه ایران کاوه
 

 صندق اسلحه ی ایرانکاوه با فضایی جادار امکان نگهداری اشیایی غیر از اسلحه و ابزار مربوطه ی آن را نیز
 



.به مصرف کنندگان این دسته از محصوالت ایران کاوه میدهد

برای مثال این گاوصندوق جادار عالوه بر نگهداری اسلحه امکان نگهداری انواع دوربین - انواع گوشی - انواع قطعات کوچک

.صنعتی - انواع فاکتور ها و پوشه و مدارک و مواردی از این قبیل را به مصرف کننده میدهد

.در نتیجه : میتوان گاوصندوق اسلحه ایران کاوه را در دسته ی محصوالت فروشگاهی و محصوالت اداری قرار داد

: خرید گاوصندوق ایران کاوه مدل جا اسلحه در تهران

امکان خرید گاوصندوق اسلحه در تهران به صورت تک و عمده بدون محدودیت در وبسایت آسیاسیف وجود خواهد داشت و

گروه صنعتی آسیاسیف با فروش گاو صندوق جا اسلحه همواره در مسیر آفرینش امنیت و آرامش در محیط پیرامون شما

.همراهان عالی قدر خواهد کوشید

: خرید گاوصندوق ایران کاوه جا اسلحه در شیراز

همچنین صندوق اسلحه ایرانکاوه در نمایندگی گاوصندوق در شیراز آسیاسیف در مدل های رمزدار و بدون رمز در دو رنگ

.مختلف آماده ی فروش بوده و خریداران گرامی امکان خرید گاوصندوق را به صورت اینترنتی و حضوری خواهند داشت

: در ادامه به بررسی مشخصات فنی - خصوصیات امنیتی و نوع متریال درونی صندوق اسلحه ایرانکاوه میپردازیم

: نوع مکانیزم زبانه بندی

مکانیزم زبانه بندی گاوصندوق ایران کاوه  از نوع زبانه بندی 2 جهته بوده که در قسمت های جانبی درب طراحی شده اند که

یک طرف از زبانه ها از نوع ثابت بوده و زبانه های طرف دیگر متحرک میباشند که عملکرد خود را با باز و بسته کردن درب

.نشان میدهد

: هشدار

*.نباید کمتر باشد milسایز قطر زبانه های هیچ گاوصندوقی از 32*

چرا؟

به باال باشد تا از خطرات احتمالی در برابر دیلم شدن بوسیله ی سارق milحداقل سایز برای ضخامت قطر زبانه ها باید 32

است کامال در برابر milمقاومت کند و اگرچه غیر از حالت ذکر شده گاوصندوقی که ضخامت قطر زبانه بندی آن کمتر از 32



.دیلم آسیب پذیر به شمار رفته و حتی وجود هر گونه رمز هم به مقاومت گاوصندوق در برابر دیلم جلوگیری نخواهد کرد

زبانه های ثابت چه کاربردی دارند ؟

زبانه های ثابت برای زمانی طراحی شده اند که سارق احتمالی قصد بریدن لوال ها بوسیله ی هوابرش را داشته باشد اگر سارق

حتی بتواند لوال ها را از بین ببرد

لوال های ثابت حفاظی محکم در برابر باز شدن درب خواهند بود و باعث میشوند که نبودن لوال هیچ تاثیری روی فرایند

.بازگشایی درب به وسیله ی سارق احتمالی را نداشته باشد

: خصوصیات ظاهری گاوصندوق ایران کاوه مدل جا اسلحه

.تمامی گاوصندوق های ایران کاوه دارای تسمه ی آهنی برای جلوگیری از نفوذ آب به کف گاوصندوق میباشند

: تسمه های این مدل از گاوصندوق ها کارایی دیگری نیز دارند

این سیستم باعث میشود که گاوصندوق در هنگام جا به جایی به زمین بچسبد و زمانی گاوصندوق در محل مخصوص خود

.قرار بگیرد جا به جایی آن بوسیله ی سارق احتمالی بی شک عملی غیرممکن خواهد بود

قسمت داخلی گاوصندوق های ایران کاوه از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

تمامی سایز های گاوصندوق های ایران کاوه دارای صندوقچه ی داخلی میباشند Kبه غیر از گاوصندوق ایران کاوه مدل 100

.که یک عدد قفل کمدی از محتویات آن محافظت خواهد کرد

دارای کشوی فلزی تحرک برای استفاده ی مفید از تمام Kو K 150تمامی گاوصندوق های ایران کاوه به غیر از مدل های 100

.فضای گاوصندوق میباشند

: نوع دستگیره ی گاوصندوق ایران کاوه مدل جا اسلحه

دستگیره ی اکثر سایز های گاوصندوق های ایران کاوه مانند گاوصندوق مدل جا اسلحه از نوع کلنگی هستند. این مدل از

.طراحی به دلیل کارکرد ساده و راحت باعث رضایت مصرف کنندگان میباشد

: نتیجه

گاوصندوق ایران کاوه جا اسلحه صندوقی ایمن و ضدسرقت بوده که در دسته ی محصوالت نظامی آسیاسیف قابل مشاهده و

.خرید میباشد



نمونه گاوصندوق ایرانکاوه مدل جا اسلحه بیشترین مقدار فروش را در شهر های نزدیک به مرز کشور و نیز تهران بوده و در

.رنگ ها و نوع رمز های مختلف در اکثر منازل قابل رویت خواهد بود

: توضیحات جامع گاوصندوق ایران کاوه مدل جا اسلحه PDF فایل

:برای دریافت صفحه ی رسمی آپارات تیم صنعتی گاوصندوق آسیا سیف لینک زیر را کلیک کنید*

.برای انتقال به آپارات اینجا کلیک کنید

:برای دریافت صفحه ی رسمی اینستاگرام گروه صنعتی اسیا سیف اینک زیر را کلیک کنید*

.برای انتقال به اینستاگرام اینجا کلیک کنید

' /


