
گاوصندوق سدید نمایندگی کاوه سیف

:گاوصندوق سدید ▪
 

گاوصندوق سدید؛ یکی از زیباترین، ایمن ترین و مدرن ترین محصوالت امنیتی موجود در کشور بوده که با ساختار فنی و

.موارد مصرف بسیار گسترده در دست مصرف قرار میگیرند
 

خرید گاوصندوق سدید در وبسایت کاوه سیف با مطالعه ی جزیی این بخش از نوشته بسیار آسوده تر برای خریداران صورت

.خواهد گرفت
 

زیرا خرید گاوصندوق با به همراه داشتن اطالعات و دانش فنی فرایندی بسیار لذت بخش تلقی گردیده و مصرف کنندگان

.متوجه این خواهند شد که چه دستگاهی و با چه خصوصیاتی از اموال آن ها محافظت به عمل خواهد آورد
 

گاوصندوق سدید محصوالتی طراحی و ساخته شده با ورق های ضخیم 4 الی 10 میلی متری میباشند که عالوه بر آن به یک

.عدد دستگاه رمز دیجیتالی تجهیز شده اند
 

طراحان محصوالت سدید عالوه بر تولید و ساخت گاوصندوق سدید، طراح و سازنده ی گاوصندوق الکترونیکی سدید نیز بوده

.اند که نمونه محصوالت آن در صفحه ی گاوصندوق هتلی سدید قابل مشاهده و خریداری میباشد
 

:مشخصات بدنه ی گاوصندوق سدید ▪
 

بدنه ی محصوالت دیپلمات سدید که از عملیات بتون ریزی بهره نمیبرند، توسط ورق های فوالدی 4 میلی متری تولید و ساخته

.میشوند
 

همچنین الزم به ذکر است که نقظه ی قوت این گاوصندوق های ضد سرقت که درب اصلی آن است، با ورق های فوالدی به

ضخامت 10 میلی مترطراحی و تولید میشوند که در این ضمینه جزو محصوالتی با ضخیم ترین ورق هی به کار برده شده به

.شمار میروند
 

همچنین بدنه ی گاوصندوق به وسیله ی 1 الیه پشم سنگ که به وسیله ی موارد بازالتی غنی شده است، محافظت و پشتیبانی

.میشود که این عمل باعث ایجاد خاصیت ضد حریقی گاوصندوق میگردد
 

همچنین دور تا دور فضای داخلی گاوصندوق سدید به وسیله ی نوار مخصوص عایق بندی شده تا از ورود هرگونه دود،



.رطوبت و حرارت در مواقع اضطراری جلوگیری به عمل آورد

:نوع لوال های گاوصندوق سدید ▪

.طراحی هوشمندانه ی لوالهای این گاوصندوق الکچری به صورت لوال مخفی ساخته و طراحی شده اند

این امر به افزایش چشم گیر ضریب امنیتی لوالها در برابر سرقت و نیز عدم کارایی هرگونه ترفند برای تخریب لوال توسط

.سارق، بسیار تاثیر گذار در محیط های پیرامون واقع گردیده است

:نوع سیستم زبانه بندی گاوصندوق سدید ▪

زبانه بندی محصوالت دیپلمات سدید به صورتی طراحی شده است که 2 زبانه در باالی درب اصلی، 2 زبانه در پایین و 3 الی 8

.زبانه در سمت چپ درب اصلی تعبیه گردیده است که نسبت به سایز گاوصندوق متغیر میباشد

همچنین سیستم ضد سرقت که نسبت به ضربه ی شدید و ورود هرگونه مته به داخل قفل واکنش نشاه داده و زبانه بندی را

.قفل میکند، از درب اصلی گاوصندوق محافظت به عمل می آورد

:بررسی رمز دیجیتالی محصوالت الکترونیکی و ضد سرقت سدید ▪

رمز دیجیتالی تعبیه شده بر روی محصوالت امنیتی سدید به گونه طراحی شده است که قابلیت پذیرش 2 کد عددی مختلف

به صورت همرمان به همراه داشته و با داشتن صفحه ی نمایش پیشرفته، اطالعات تکمیلی شامل مقدار باتری باقیمانده، تقویم

.سال و آالرم را به نمایش گذاشته و در اختیار مصرف کننده قرار میدهد

الزم به ذکر است که رمز دیجیتالی محصوالت ضد دیلم سدید دارای یک قفل کلیدی نیز میباشد که در دست داشتن آن برای

.بازگشایی توسط دارنده ی گاوصندوق الزامی میباشد

نحوه ی تغذیه ی رمز الکترونیکی محصوالت سدید دریافت شارژ به وسیله ی 4 عدد باتری قلمی هستند که محل آن در داخل

.گاوصندوق تعبیه گردیده است

عالوه بر موارد ذکر شده، یک پاوربانک به منظور استفاده در مواقع ضروری در اختیار مصرف کنندگان قرار داده شده تا در

زمان به اتمام رسیدن ناگهانی باتری های گاوصندوق در صورتیکه مصرف کننده هیچ اطالعی از آن نداشته باشد، با نصب کردن

پاوربانک به محل مخصوص خود بر روی رمز دیجیتالی رمز را مجددا فعال کرده و با وارد کردن رمز عبور خود درب اصلی

.گاوصندوق را باز نمایند



اولین و ضروری ترین کار پس از بازگشایی درب گاوصندوق در این مواقع، تعویض باتری های رمز و راه اندازی مجدد آن

.میباشد

:بررسی فضای داخلی گاوصندوق سدید و دیگر امکانات موجود در آن ▪

طبق تصویر ، محصوالت الکچری سدید به وسیله ی چرم دوزی داخلی نهایت زیبایی را برای فضای داخلی به وجود آورده و با

بوی بسیار مطبوع تمامی ملزومات برای بودن به عنوان یک گاوصندوق فوقالعاده شیک و زیبا را برای خود جمع آوری نموده

.اند

هستند که مصرف کننده بنا به نیاز و شرایط خود قادر به تنظیم mdf همچنین گاوصندوق سدید به کشو های متحرک از جنس

.ارتفاع آن در گاوصندوق میباشد

از دیگر امکانات رفاهی و امنیتی محصوالت سدید میتوان به وجود یک صندوقچه ی مخفی در کف گاوصندوق اشاره نمود که

.2 سوراخ برای ایجاد قابلیت نصب صندوق به وسیله ی 2 رولبولت خاص فوالدی در تصویر مشهود است

.این صندوقچه توسط یک عدد قفل کلیدی که کلید ها دارای خاصیت ضدکپی میباشند، محافظت میشود

.در نتیجه از این محفظه میتوان جهت نگهداری برخی اشیای خاص و مهم نهایت بهره برداری را داشت

برای مشاهده ی محصوالت مشابه محصوالت شیک و خاص سدید به صفحه ی گاوصندوق هتلی سدید در وبسایت کاوه سیف

.مراجعه نمایید

.همچنین برای اطالع از تخفیفات کاوه سیف در ایام خاص صفحه ی اینستاگرام کاوه سیف را به همراه داشته باشید

' /


