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: ESگاوصندوق هتلی فرسام مدل 40
 

با بدنه های تک الیه و بدون بتن ریزی و به صورت لوال مخفی در سایز ها و رنگ های ESگاوصندوق هتلی فرسام مدل 40

.مختلف طراحی و ساخته میشوند
 

.این دسته از محصوالت با رمز های دیجیتالی آژیردار روانه ی بازار شده و در دست مصرف کنندگان قرار میگیرند
 

: گاوصندوق های سبک فرسام در 6 سایز طراحی و مونتاژ میشوند که نمونه محصوالت آنها به شرح زیر میباشد
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ESگاوصندوق هتلی فرسام مدل 52
 

: میپردازیم ESدر ادامه به بررسی ساختار بدنه ای و ابزار کاربردی در گاوصندوق هتلی فرسام مدل 20
 

: ساختار بدنه و درب
 

بدنه ی این دسته از محصوالت با استفاده از ورق های ضخیم 2.5 میلی متری و درب اصلی آنها توسط ورق های ضخیم 3.5

میلی متری طراحی شده که با استفاده از مواد بازالتی که یکی از اجزای اصلی پشم سنگ میباشد باعث ایجاد مقاومت باال در

.حرارت و آتش سوزی شده اند
 

این دسته از محصوالت در دسته ی گاوصندوق های سبک قرار ESبه دلیل عدم بتن ریزی در گاوصندوق هتلی فرسام مدل 20

.میگیرند
 

: اما سبک بودن این دسته از محصوالت باعث کاهش امنیت کلی گاوصندوق نخواهد بود زیرا
 

صندوق های هتلی فرسام دارای 4 عدد سوراخ در کف و 4 سوراخ دیگر در پشت دیواره ی آن میباشند که به وسیله ی رولبولت

.های فوالدی از طریق این سوراخ ها قابل نصب و پیچ شدن هستند
 

این فرایند باعث ثابت شدن سیف باکس به محل مخصوص خود شده و جابه جایی و به سرقت رفتن آن به هیچ گونه امکان

.پذیر نخواهد بود
 

.بدنه ای کامال مقاوم در برابر حریق و غیر قابل جابه جایی میباشد ESپس بدنه ی گاوصندوق هتلی فرسام مدل 40
 

: ESامکانات امنیتی گاوصندوق هتلی فرسام مدل 40
 

این دسته از محصوالت با رمز های دیجیتالی آژیر دار طراحی و ساخته میشوند. آژیر دسته از صندوق ها در زمان درج مکرر



.رمز عبور اشتباه و نیز در هنگام وارد شدن کوچک ترین ضربه به بدنه یا درب آن فعال شده و به صدا در می آیند

رمز دیجیتالی سیف باکس های فرسام دارای قابلیت پذیرش یک رمز 3 الی 8 رقمی میباشند که طبق پیشنهاد آسیا سیف حتما

.باید 8 رقم آن به صورت کامل پر شود

همچنین این دسته از گاوصندوق ها دارای کلید اضطراری ضدکپی نیز میباشند که این امر باعث آسودگی خاطر مصرف کننده

.در زمان فراموشی رمز عبور سیف باکس شده است

: کاربرد کلید اضطراری

.این کلید برای زمانی در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است که شخص به هر دلیلی رمز عبور خود را فراموش کرده باشد

همچنین این کلید در زمان به اتمام رسیدن باتری های سیف باکس نیز کاربرد دارد.چرا که با در اختیار داشتن کلید اضطراری و

وارد کردن آن به محل مخصوص تعبیه شده بر روب درب آن میتوان درب اصلی سیف باکس را بازگشایی کرده و به تعویض

.باتری ها اقدام نمود

همچنین پس از بازگشایی درب اصلی به وسیله ی کلید اضطراری میتوان رمز فراموش شده را ریست کرده و رمز جدید را وارد

.کرد

: نحوه ی تغذیه ی رمز دیجیتالی و محل باتری ها

.این رمز های دیجیتالی کم مصرف به وسیله ی 4 عدد باتری قلمی تغذیه شده و به عمل در می آیند

.طراحی شده است ESمحل قرارگیری باتری ها در قسمت داخلی درب اصلی گاوصندوق هتلی فرسام مدل 40

: ESبررسی نوع مکانیزم زبانه بندی گاوصندوق هتلی فرسام مدل 40

مکانیزم زبانه بندی این دسته از سیف باکس ها به صورت 1 جهته میباشد که توسط دستگیره ی دستی تعبیه شده در قسمت

.بیرونی قابل هدایت هستند

این مکانیزم دارای 2 عدد زبانه به قطر 24 میل میباشد که در هنگام قفل شدن درب سیف باکس در  محل مخصوص خود در

.پشت دیواره ی بدنه قرار میگیرد

همچنین این گاوصندوق های سبک و در عین حال پرکاربرد به صورت لوال مخفی طراحی و ساخته میشوند که این نوع از

.طراحی باعث افزایش مقاومت درب اصلی در برابر دیلم شدن گردیده است

: ESبررسی جنس رنگ گاوصندوق هتلی فرسام مدل 40



بدنه و درب اصلی این دسته از گاوصندوق های هتلی با استفاده از رنگ های استاتیک کوره ای رنگ آمیزی شده و در دست

.عموم قرار میگیرند

این نوع از رنگ آمیزی محصول باعث ایجاد خاصیت ضدخشی بدنه و درب اصلی گاوصندوق میشود که در زیبایی و طول عمر

.آن تاثیر شایانی داشته است

: ESنوع کاربرد گاوصندوق هتلی فرسام مدل 40

این گاوصندوق ویژه نسبت به سایزبندی خاصی که دارد در دسته های گاوصندوق خانگی / گاوصندوق اداری / گاوصندوق

.شرکتی / گاوصندوق نمایشگاهی قرار میگیرد

پوشه / آیپد / ساعت / دالر / دسته چک و دیگر موارد از این قبیل / A4 این گاوصندوق مناسب برای نگهداری انواع برگه

.مناسب میباشد

: نتیجه

.زیبایی در کنار امنیت را به محیط خود ببخشید ESبا خرید گاوصندوق هتلی فرسام مدل 40

گاوصندوق های هتلی فرسام با رمز های دیجیتالی آژیردار با ترفند نحوه ی عملکرد و تغییر رمز بسیار آسان مناسب برای افراد

.مسن نیز میباشند

گروه صنعتی آسیا سیف در تالش است تا با ارایه ی مطالب و نکات پر کاربرد و موثر در خرید یک گاوصندوق استاندارد

ضدسرقت نهایت رضایتمندی کاربران خود را کسب کرده و با ارایه ی تخصصی ترین مشاوره در انتخاب بهترین گزینه نسبت به

.شرایط محیطی مصرف کنندگان نقش مستقیم داشته باشد

: فرایند خرید گاوصندوق هتلی در آسیاسیف

مشتریان این دسته از گاوصندوق های دیجیتالی با مشاهده و در نظر گرفتن تمامی نکات امنیتی و سایز مورد نیاز خود اقدام

.به خرید گاوصندوق هتلی فرسام مینمایند

خریداران میتوانند قبل از نهایی کردن خرید و دریافت آن از مشاوره ی رایگان اپراتور آسیاسیف جهت ارایه ی راهنمایی های

.بیشتر و بیان موارد خاص بهره مند گردند



پس از نهایی شدن فرایند خرید گاوصندوق هتلی در آسیاسیف کادر آسیاسیف برای دریافت اطالعات جهت زمان تحویل

.محصول و دریافت آدرس دقیق با خریدار مربوطه تماس برقرار خواهند نمود

آسیاسیف پیشرو در ضمینه ی فروش سیف باکس با رمز دیجیتالی خواستار ایجاد نهایت امنیت و آسودگی خاطر برای

.همراهان گرامی خود میباشد

.برای دریافت اطالعات بیشتر و جزیی تر با اپراتور آسیا سیف در ارتباط باشید

: ویدیوی آموزشی نحوه ی تغییر رمز انواع سیف باکس ها

.برای مشاهده ی دیگر ویدیو های آموزشی و فراگیری انواع تغییر رمز ها صفحه ی رسمی آپارات آسیا سیف را دنبال نمایید

: ESتوضیحات جامع در خصوص گاوصندوق هتلی فرسام مدل PDF 40 فایل

' /


