
 : 2000LE گاوصندوق سدید مدل
گاوصندوق سدید مدل 2000LE در مدل های متنوع با قابلیت نصب هر گونه رمز مکانیکی / 

دیجیتالی و یا اثر انگشتی به بازار عرضه میشوند. 
 

این دسته از محصوالت مجهز به آژیر ضدسرقت بوده که نسبت به ضربه یا کوچک ترین جا به 
جایی به صدا در می آید. 

 
محصوالت سدید از لحاظ تراز کلی بدنه و نوع رمز محصوالتی ترکیبی از سیف باکس ها و 

گاوصندوق های بتنی مانند گاوصندوق های کاوه میباشند. 
 

 : 2000LE بررسی مشخصات فنی و موارد تشکیل دهنده ی بدنه ی گاوصندوق سدید مدل
بدنه ی این دسته از محصوالت دو طبقه از دو الیه ورق فوالدی به ضخامت 3 میل طراحی و 

ساخته شده که مابین این دو الیه را پشم سنگ با مواد بازالتی در بر گرفته است. 
 

دلیل وجود پشم سنگ در بدنه برای ایجاد افزایش چشم گیر مقاومت گاوصندوق سدید مدل 
2000LE در برابر حریق میباشد. 

 
در نتیجه با دو الیه بودن این گاوصندوق و وجود پشم سنگ مابین الیه ها میتوان گفت که 

گاوصندوق سدید مدل 2000LE کامال ضدحریق بوده و تا دارای تحمل حرارت تا دمای 750 
درجه ی سانتی گراد را دارا میباشد. 

 
گاوصندوق های سدید به علت عدم وجود بنت ریزی دارای وزن های سبک هستند. 

 
به صورتیکه گاوصندوق سدید مدل 2000LE با وزن 470 کیلوگرم مونتاژ شده و قابل مصرف 

میباشند. 
 

اما شرکت سدید با ایجاد دو سوراخ در کف بدنه ی گاوصندوق و امکان نصب گاوصندوق 
بوسیله ی 2 عدد رولبولت های خاص این مسیله را حل نموده است. 

 
توجه : 

قابل ذکر است که محل رولبولت کاری گاوصندوق که در کف بدنه تعبیه شده است در درون 
صندوقچه ی مخفی گاوصندوق سدید مدل 2000LE قرار داده شده تا در زمان استفاده از 

گاوصندوق رولبولت ها به دور از دید و در حالت مخفی به کار خود ادامه دهند. 
 
  
 



 : 2000LE بررسی فضای داخلی گاوصندوق سدید مدل
SD 

قسمت داخلی این دسته از گاوصندوق های دو درب با چرم دوزی مصنوعی و روکش کاریبا 
رنگ طالیی بر روی درب صندوقچه ی اصلی باعث زیبایی و جذابیت ظاهری هر چه بیشتر 

گاوصندوق شده اند. 
 

صندوقچه ی اصلی و صندوقچه ی مخفی در کف گاوصندوق توسط قفل های کلیدی کلید کوتاه 
با خاصیت ضدکپی بودن محافظت میشوند. 

 
همچنین گاوصندوق های سدید دارای کشوی متحرک از جنس MDF با قابلیت تنظیم ارتفاع 
میباشند که امکان استفاده ی مفید از تمام فضای داخلی گاوصندوق را برای مصرف کننده 

فراهم میسازد. 
 

همچنین دور تا دور دریچه ی ورودی درب اصلی گاوصندوق به وسیله ی الیه ی محافظ برای 
جلوگیری از کوبش درب طراحی و قرار داده شده است. 

 
این قابلیت همزمان مانع ورود هر گونه دود یا رطوبت به داخل گاوصندوق میباشد. 

 
  
 

بررسی ساختار درب اصلی و نوع لوالها و مکانیزم زبانه بندی گاوصندوق سدید مدل 
 : 2000LE
مکانیزم 

ساختار درب اصلی : 
درب اصلی گاوصندوق سدید مدل 2000LE به وسیله ی ورق فوالدی با ضخامت 6 میلی متر 

مجهز شده است. 
 

6MIL 
این مقدار از ضخامت ورق خاصیت ضد مته ای / ضد حریقی و را برای درب اصلی بوجود می 

آورد. 
 

همچنین ورق 6 میلی متری درب اصلی به وسیله ی صفحه ی ضدبرش که مابین الیه ی پشم 
سنگ و ورق اصلی قرار داده شده 

 
پشتیبانی و محافظت میشود. 

 



همچنین وجود پشم سنگ در ساختار کلی درب اصلی باعث ایجاد خاصیت ضدحریقی 
گاوصندوق میشود. 

 
نوع لوال ها : 

لوالهای گاوصندوق سدید مدل 2000LE به صورت مخفی طراحی و ساخته شده است به 
صورتی که بخش اصلی آنها در قسمت فضای داخلی گاوصندوق قرار داده شده اند. 

 
این نوع از طراحی باعث افزایش تراز امنیتی گاوصندوق در مقابل دیلم و عدم کارایی فشار هر 

گونه از دیلم ها و نیز عدم کارایی دستگاه هوابرش در زمان وقوع سرقت احتمالی میگردد. 
 

مکانیزم زبانه بندی : 
مکانیزم زبانه بندی این دسته از محصوالت به صورت 4 جهته ای طراحی و تولید شده است. 

 
به صورتی که 3 زبانه ی متحرک در کنار / 1 زبانه ی متحرک در پایین و 1 زبانه ی متحرک دیگر 

در باالی درب اصلی گاوصندوق قرار گرفته اند. 
 

همچنین تمامی زبانه ها دارای محلی مخصوص برای قرارگیری در زمان بسته شدن درب 
میباشند که این امر باعث افزایش خاصیت ضد دیلمی گاوصندوق میگردد. 

 
  
 

 : 2000LE مشخصات ظاهری و جنس رنگ بدنه ی گاوصندوق سدید مدل
محصوالت سدید با طراحی خاص و شکیل دیواره های گاوصندوق و به صورت منحنی نهایت 
زیبایی را برای هرگونه محیط اداری / شرکتی / خانگی / طالفروشی و مواردی از این قبیل به 

ارمغان می آورد. 
 

جنس رنگ مورد استفاده در این دسته از گاوصندوق ها از نوع الکترو استاتیک ضدخش 
میباشد. 

 
  
 

نتیجه : 
اگر شما مصرف کنندگان عالی قدر در جست و جوی تراز امنیتی استاندارد با ابزاری موثر و 
کاربردی در کنار شیک بودن و نهایت زیبایی میباشید محصوالت سدید از جمله گاوصندوق 

سدید مدل 2000LE بهترین انتخاب برای شما خواهند بود. 
 



  
 

 1000LE از محصوالت مشابه این دسته از گاوصندوق ها میتوان به گاوصندوق سدید مدل
اشاره نمود. 

 
گروه صنعتی آسیا سیف در تالش است تا با به اشتراک گذاری مطالب مفید و پرکاربرد و 
همچنین موثر در خرید نهایت رضایت شما عزیزان گرامی را با عرضه ی مناسب ترین 

محمصول بنا به شرایط محیطی شما دریافت کند.


