COFRES-FORTES PARA PROTECÇÃO DE VALORES

MILLIUM

Solução de Protecção Anti-Roubo

Resistência Anti-Roubo Certificada
• A2P (CNPP) / ECB•S
EN 1143-1
Graus I E, II E, III E

MILLIUM

Sabia que...

Solução de Protecção Anti-Roubo
Uma gama de cofres para guardar o seu dinheiro, objectos
de valor e documentos. Desde joelheiros e retalhistas a bancos
e escritórios de fábricas, a Millium é uma gama de cofres
concebida para proteger de forma segura o seu dinheiro,
objectos de valor e documentos importantes.

Visão Geral do Produto
O Millium é um cofre compacto, com design clássico, ideal para
escritórios e para o sector bancário e comercial. A gama abrange os
graus I a III em seis tamanhos, tendo o mais pequeno capacidade
para 40 litros e o maior uma capacidade para 350, por isso encontrará certamente o cofre ou combinação de cofres que melhor
preencherão os seus requisitos de armazenamento seguro. Além do
mais, a variedade de acessórios e combinação de fechadura permitir-lhe-ão adaptar o cofre às suas necessidades.

Protecção Anti-Roubo
O Millium está certificado de acordo com a norma europeia EN
1143-1, relativa à protecção anti-roubo. Os cofres têm a etiqueta de
certificação A2P e foram aprovados pelo CNPP e pelo ECB•S para os
graus I E, II E e III E.

Fechaduras
Os cofres Millium foram concebidos para ser equipados com as
fechaduras mecânicas e electrónicas da Fichet-Bauche. As fechaduras, todas com a certificação A2P/EN 1300, podem ser montadas
individual ou conjuntamente.
A MxB – nível B/E – é uma fechadura mecânica de elevada segurança. Devido ao formato e concepção inovadores da chave,
é possível criar mais de 10 milhões de chaves diferentes.

as fechaduras utilizadas
nos cofres são certificadas
para garantir que o cofre
mantém o nível correcto
de protecção anti-roubo?

A fechadura de combinação MC4 – nível A/E – pode aceitar mais de
28 000 códigos diferentes devido aos seus quatro selectores, cada
um com valores de 1 a 12.
O fecho electrónico Nectra – nível B/E – produz mais de 110 milhões
de combinações de códigos diferentes e oferece vários níveis de
funcionalidade. A versão padrão inclui 1 código principal e 7 códigos
de utilizadores, bloqueio de código errado, retardamento e alarme
de coacção. Isto pode ser actualizado através da função de pista de
auditoria (que regista até 500 eventos) e de um leitor de impressões
digitais biométrico.
O fecho mecânico de combinação Monéo S ou V – nível C/E –
permite vários milhões de códigos diferentes. A sua característica
"baralhar-combinação-após-abertura" garante a reposição automática dos selectores para 0 após cada utilização.
A fechadura electrónica Ev’Hora – nível B/E – é concebida para ser
utilizada como parte da sua rede de segurança. Os fechos Ev’Hora
têm a capacidade de trocar e partilhar informações entre si e com
o seu sistema de segurança, permitindo-lhe assim alterar rapidamente os procedimentos de segurança.
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MxB, Nectra,
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Chave MxB
exclusiva da
Fichet-Bauche.
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Acessórios Interiores

O cofre Millium pode ser equipado com prateleiras e um compartimento bloqueável, para ajudá-lo a tirar o máximo partido do
espaço interior do cofre.
Acessórios interiores (da parte esquerda): Prateleira, compartimento
com fecho.

Procedimentos de Teste Anti-Roubo

Para obter a classificação EN 1143-1, o Millium foi submetido a
uma série de testes rigorosos de arrombamento com ferramentas
diferentes.

Verificação do Teste

Garantia Fichet-Bauche

Os produtos Fichet-Bauche são concebidos e fabricados de acordo com a norma ISO 9001, relativa aos Sistemas de Gestão de
Qualidade, ISO 18001, relativa aos Sistemas de Gestão de Saúde
e Segurança Ocupacionais e ISO 14000, relativa aos Sistemas
de Gestão Ambiental. Todos os componentes dos Millium são
testados no laboratório Fichet-Bauche de acordo com as actuais
normas europeias.

Cortador de disco

Martelo eléctrico

Lança térmica

COFRES-FORTES PARA PROTECÇÃO DE VALORES

Uma vez testados, os produtos são analisados pelo laboratório
de ensaio para verificar se estes correspondem aos esquemas
técnicos anteriormente fornecidos.

2

Especificações

FBPT.6007.R2

MILLIUM
1

0(m)

Millium 40

Millium 80

Millium 120

Millium 150

Altura exterior

495

615

816

790

1135

1295

Largura exterior

555

555

555

655

655

765

Profundidade exterior

400

490

490

571

571

620

Altura interior

405

525

725

700

1045

1205

Largura interior

460

460

460

560

560

670

Profundidade interior

230

320

320

401

401

450

Altura de folga

365

485

685

660

1005

1165

Largura de folga

397

397

397

497

497

607

43

77

107

157

235

363

Grau I E

175

245

302

376

480

684

Grau II E

190

262

328

394

530

700

Grau III E

-

288

370

432

600

810

Volume (litros)
Peso (kg)

Morada: Gunnebo Portugal, S.A.
Av. Infante D. Henrique, lote 306-2 / 1950-421 Lisboa
Tel: + 351 218315600, Fax: + 351 218315699
Email: info.pt@gunnebo.com
www.gunnebo.pt / www.gunnebo.com
Membro do Grupo de Segurança Gunnebo

Millium 240

Millium 370

Este é um documento não contratual. A informação disponibilizada não é apresentada na sua totalidade e poderá estar sujeita a alterações.

Dimensões (mm)

