Hatékony betörésvédelem
üzletéhez

ABUS | August Bremicker Söhne
www.abus.com

STS600
Tolóajtó zár

A bűnügyi rendőrség nyilvántartása szerint a betörések már egyszerű eszközökkel is csak 10-20 másodpercig tartanak. Az STS600 hatékony védelmet
nyújt a tolóajtókon megkísérelt mechanikai behatolások során – mindegy,
hogy azt könnyű vagy nehéz eszközzel követik el. Így a betörés meghiúsul,
mivel a potenciális elkövetők részére nehezebbé válik a halk és rövid időn
belüli behatolás. Védje értékeit a betörők és a vandalizmus ellen.

Védje automata tolóajtóit a betörés és vandalizmus ellen

Egyszerű szerelés:
Az első szerelés gyorsan és rövid időn belül elvégezhető. Az ajtót nem kell fúrni és nem kell szerelni. A beépítés alatt az üzletmenet
megszakítás nélkül működhet.
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Problémamentes napi használat:
A tolóajtózár felszereléséhez csupán a három záró elemet kell a helyére tenni és bezárni. A nyitvatartási idő alatt a zárat egy fali tartó
segítségével el lehet tenni, így nem zavarja a napi üzletmenetet.

Az Ön kapcsolattartója:

ABUS Fibel
STS600 H

Jó láthatóság:
Az STS600 kívülről is jól látható, amennyiben fel van szerelve.
A bűnügyi rendőrség adatai alapján a látható biztonságtechnikai
eszközök elrettentő hatást gyakorolnak a potenciális elkövetőkre.

Hatékony betörésvédelem:
A három záródási pont segítségével az STS600 a legmagasabb fokú
utólag felszerelhető védelmet nyújtja az automata tolóajtókhoz.
VDS által minősített és a felhasználók által tesztelt. Így az STS600
nagyobb biztonságot nyújt üzletéhez.

Technikai és színbeli eltérések és változtatások joga fenntartva. Az esetleges nyomdai hibákért és félreértésekért felelősséget nem vállalunk. ABUS © 04/2012

Kapcsolat:

Mennyire biztonságos az Ön tolóajtaja?
20 másodperc elegendő a döntéshez!

Az STS600 védi a tolóajtóit
Hatékonyan és mindenütt
1. HSK-reteszelés

nem biztonságos

biztonságos

A lehetséges felhasználási területek sora hosszú. Mindegy, hogy gyógyszertárakban, benzinkutaknál, szupermarketekben, pékségekben vagy más automata tolóajtóval ellátott helyeken használják – az automata tolóajtók biztonsága mindenütt fontos szerepet játszik. Az üzlet ajtóinak hatékony biztosítása nagyon fontos, hogy a nem kívánt látogatóknak ne
legyen esélyük a behatolásra.

2. NSK-reteszelés

Két zárszerkezet a horizontális és vertikális reteszeléshez, melyek védelmet nyújtanak a kiemelés, kifeszítés, benyomás, összetolás
és széthúzás ellen

STS600
Az automata tolóajtók biztosítására
Az STS600 egy utólag felszerelhető biztonságtechnikai
megoldás az automata tolóajtók jelenleg ismert gyenge pontjainak biztosítására. Három záródási pontjának
köszönhetően az STS600 hatékonyan ellenáll a különböző
betörési kísérleteknek és így hatékony betörés és vandalizmus elleni védelmet nyújt az automata tolóajtókhoz.
A tolóajtózár egy az ABUS által ajánlott cég segítségével –
az ajtó bontása és sérülése nélkül – könnyen felszerelhető.
A szerelés nem befolyásolja a normál üzletmenetet.
Az STS600 felszerelését követően a zárszerkezet az üzlet
zárást követően egy személy által pár másodperc alatt
felszerelhető a tolóajtóra. A termék jó láthatósága által
elrettentő példát mutat a potenciális bűnelkövetőknek.
A nyitás előtt a zárszerkezet a záráshoz hasonlóan könnyen eltávolítható és egy a termékhez tartozó fali akasztóra
helyezhető, hogy ne legyen útban.
Biztosítsa értékeit az STS600-al a betörők és a vandalizmus ellen
• a legmagasabb ellenállási idő a mechanikai nyitási
módok ellen
• három záródási pont
• könnyen, utólag is felszerelhető

Felhasználható:
• kerettel ellátott két- vagy többszárnyas automata
tolóajtókhoz
• Mellékbejárattal rendelkező épületekhez
• 15-65 mm vastag ajtókhoz
• Ajtókhoz védőszárnnyal és anélkül
Bevizsgálva és tesztelve
• VdS által bevizsgálva
• ift Rosenheim által bevizsgálva
„Gratulálunk az ABUS-nak, hogy megalkotta a jelenleg világviszonylatban egyetlen VDS által elismert tolóajtó zárat”
mondta Frank Klopotowski, a VDS laboratórium mechanikai biztonságtechnikáért felelős szakértője. „ Egy tipikus
tolóajtó konstrukció, mely a vizsgálatoknak megfelelt. Az
ABUS technikával utólag ellátott ajtót nem lehetett sem a
sínből kinyomni, sem pedig szétnyitni. A sínekből történő
kiemelés szintén nem lehetséges többé.”
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