
Ve společnosti Yale se staráme o bezpečí lidí a jejich oblíbených věcí 
více než dvě stě let. Motorizované sejfy Maximum Security zajistí 
ochranu vašeho nejcennějšího majetku. Zesílené pláty odolné proti 
navrátní a dveře sejfu vyřezané laserem zvyšují odolnost vůči pokusům 
o násilné vniknutí. Mějte rychlý přístup prostřednictvím PIN kódu  
a odrazujte všechny nechtěné návštěvníky zablokováním sejfu (sejf 
se po třech chybných pokusech uzamkne na jednu minutu). Všechny 
produkty řady mají certifikát “Sold Secured Silver Approved” garantující 
maximální zabezpečení.

Vnitřní háčky v sejfu vám pomohou uspořádat věci uvnitř,  
a díky vnitřnímu osvětlení budete mít dokonalý přehled  
o obsahu sejfu.

Ať už se jedná o váš fotoaparát nebo rodinné památky,  
máme pro vás ten správný sejf pro jejich uložení.

Vám na tom záleží, my to chráníme.

•    Zesílené pláty odolné proti navrtání a dvířka vyřezaná laserem  
pro maximální odolnost vůči násilnému vniknutí

•    Mechanické odemčení elektronického zámku s maximální 
bezpečností prostřednictvím klíče s dvojitým profilem

•    Motorizovaný zamykací mechanismus se dvěma západkami  
(22 mm) odolnými vůči přeříznutí

•    Otevírání pomocí PIN kódu

•    Časový zámek - sejf se po třech chybných pokusech uzamkne  
na jednu minutu

•    Sejf je nutné bezpečně upevnit na zem nebo do zdi (montážní prvky 
součástí dodávky)

•    Ochrana dokumentů, elektroniky, šperků, klíčů apod.

 

Další funkce:

•   Mechanismus automatického otevírání dveří

•   Jasný LCD displej s klávesnicí

•   Osvětlení interiéru pro dobrou viditelnost obsahu sejfu

•   Vnitřní háčky pro zavěšení klíčů a dalších drobných předmětů

Řada motorizovaných  
sejfů Maximum Security

Balení obsahuje: 

1 x sejf

1 x klíč

4 x baterie AA

1 x  sada šroubů pro montáž sejfu  
do zdi nebo na zem

1 x uživatelská příručka / pokyny pro instalaci



Objednací
kód

Obrázek Popis Vnější
rozměry 

Vnitřní
rozměry

Váha Objem Mechanické 
odemčení 

elektronického 
zámku

Home 

YSEM/250/EG1

Maximum security

motorizovaný sejf 

Home

250x350x300mm 240x337x230mm 15,7 kg 18,6 litrů Klíč s dvojitým 

profilem 1x

Office 

YSEM/400/EG1

Maximum security

motorizovaný sejf 

Office

400x350x340mm 390x337x270mm 22 kg  35,5 litrů Klíč s dvojitým 

profilem 1x

Professional 

YSEM/520/EG1

Maximum security

motorizovaný sejf 

Professional

 520x350x360mm  510x337x290mm 28 kg 49,8 litrů Klíč s dvojitým 

profilem 1x

Laptop

YLEM/200/EG1

Maximum Security

motorizovaný sejf 

Laptop

 200x480x350mm 190x467x280mm 18 kg 24,8 litrů Klíč s dvojitým 

profilem 1x

Mechanické odemčení 
elektronického zámku 

klíčem s dvojitým profilem

Otevírání 
pomocí PIN kódu

Motorizovaný zamykací mechanismus 
se dvěma západkami (22 mm) 

odolnými vůči přeříznutí, ochrana proti 
navrtání a laserem vyřezaná dvířka 

pro maximální ochranu proti 
násilnému vniknutí.

9V baterie pro nouzové 
otevření při vybití 
napájecích baterií

Motorizovaný zamykací mechanismus 
se dvěma západkami (22 mm) 


