KLUIZEN

CARENA

Inbraakbeveiligingsoplossing

Gecertificeerde
inbraakbestendigheid
• A2P (CNPP) / ECB•S
EN 1143-1
Klassen I E, II E, III E

CARENA

Weet u dat?

Inbraakbeveiligingsoplossing
Carena is toonaangevend met haar ergonomische design.
Elke kluis uit het programma is eenvoudig te gebruiken
en heeft een veelvoud aan beveiligingsfuncties voor
inbraakbeveiliging van uw waardevolle zaken.

De sloten die gebruikt
worden in kluizen zijn
gecertificeerd om te garanderen dat het juiste
inbraakbeveiligingsniveau
wordt gehandhaafd

Productoverzicht

Inbraakbeveiliging

Carena is leverbaar in zes afmetingen, van 40 tot 370 liters. De kluis
– die ontworpen is op basis van uw veranderende professionele
eisen – is extreem veilig, functioneel en attractief.

Carena is gecertificeerd door het toonaangevende Europese normalisatie-instituut ECB•S (European Certification Board•Security
Systems) in overeenstemming met EN 1143-1 voor klassen I E, II
E en III E. Carena is eveneens gecertificeerd door CNPP (National
Centre for Prevention and Protection) met het A2P label.

Kenmerken
• Ergonomisch vormgegeven grepen voor eenvoudig openen
• Eén enkele grendel die van boven naar beneden door de kluis
loopt voor een versterkte vergrendeling
• Fichet-Bauche gepatenteerde Gradium composiet voor een
geoptimaliseerde gewicht-volumeverhouding
• Een verankeringsbout voor bevestiging in de vloer of tegen
de wand
• Geïntegreerde elektronica voor koppeling naar elk
alarmsysteem
• Een klep voor het beschermen van het slot en de deurgreep
van de kluis als deze niet gebruikt worden
• Deur die tot 90° opent voor volledige toegang tot de
kluisinhoud

Ev’Hora

Nectra

Moneo

Fichet-Bauche’s
unieke MxB sleutel.

Interieuruitrustingen
Met een breed scala interieurdelen, kan de Carena worden aangepast aan uw dagelijkse behoeften. De interieurdelen helpen bij
het opruimen van uw waardevolle zaken in de kluis.
Interieuruitrustingen (van linksboven gezien): uitneenbaar legbord,
verwijderbare schuiflade voor losse artikelen, afsluitbaar compartiment, uittrekframe voor hangmappen en een schapeenheid voor 50
mappen.

Om te kunnen voldoen aan verschillende beveiligingseisen, zijn
Carena kluizen ontworpen voor de montage van een waaier aan
slotsystemen. Dankzij de gepatenteerde mechanische en elektronische sloten van Fichet-Bauche, die allemaal A2P/EN 1300 zijn gecertificeerd, krijgen uw waardevolle zaken de nodige bescherming.

ENKEL SLOT

SLOTCOMBINATIES

MxB, Nectra,

MxB + MxB

Moneo, Ev’Hora

MxB + MC4
MxB + Nectra
MxB + Moneo

De MxB – niveau B/E – is een mechanisch slot met een hoog beveiligingsniveau. Door zijn innovatieve vorm en ontwerp, waardoor
meer dan 10 miljoen verschillende combinaties mogelijk zijn, wordt
namaak extreem moeilijk.

Inbraaktestprocedure

De MC4 – niveau A/E – is een mechanisch combinatieslot, dat met
haar van 1 to 12 gemarkeerde draaiknoppen in staat is 28 000
verschillende codes te genereren.

Voor het verkrijgen van de EN 1143-1 classificatie, is Carena onderworpen aan een serie intensieve inbraaktesten met verschillende
gereedschappen.

Het elektronisch Nectra slot – niveau B/E – genereert meer dan
110 miljoen verschillende codecombinaties en biedt verschillende
functionaliteitsniveaus. De standaardversie heeft 1 mastercode en
7 gebruikerscodes, blokkering bij verkeerde code, tijdsvertraging en
alarm bij gedwongen opening. Dit kan worden uitgebreid met een
volgfunctie (die tot 500 handelingen opslaat) en een biometrische
digitale vingerafdruklezer.
Het mechanisch Moneo combinatieslot – niveau C/E – laat een paar
miljoen codes toe. Zijn "scramble-upon-opening"-functie zorgt
ervoor dat de draaiknoppen na gebruik automatisch worden teruggedraaid naar 0.
Het elektronisch Ev’Hora slot – niveau B/E – is ontworpen voor
gebruik als onderdeel van uw beveiligingsnetwerk. Ev’Hora sloten
zijn in staat gegevens uit te wisselen en te delen met elkaar en met
uw systeem, waardoor u in staat bent snel uw beveiligingsprocedures aan te passen.

Slijpschijf

MxB + Ev’Hora

Verificatietest
Na de test fase worden de producten geanalyseerd door het testlaboratorium, zodat kan worden gecontroleerd dat zij overeenkomen
met de vóór de test geleverde technische tekeningen.

Fichet-Bauche garantie
Fichet-Bauche producten zijn ontworpen en geproduceerd conform
aan de ISO 9001 norm voor kwaliteitssystemen, ISO 18001 voor
veiligheid op het werk en veiligheidsmanagementsystemen en
ISO 14000 voor milieumanagementsystemen. Alle kluiscomponenten van de Carena zijn getest in het Fichet-Bauche laboratorium in
overeenstemming met de huidige Europese normen.
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Afmetingen (mm)

Carena 40

Carena 80

Carena 120

Carena 160

Carena 250

Carena 370

Externe hoogte

500

620

820

1140

900

1300

Externe breedte

555

555

555

555

765

765

Externe diepte

430

520

520

520

650

650

Externe breedte
(deur 90° geopend)

625

625

625

625

835

835

Externe breedte
(deur 180° geopend)

1090

1090

1090

1090

1510

1510

Externe diepte
(deur 90° geopend)

895

985

985

985

1325

1325

Interne hoogte

405

525

725

1045

805

1205

Interne breedte

460

460

460

460

670

670

Interne diepte

230

320

320

320

450

450

Benodigde vrije ruimte
(deur 90° geopend)

396

396

396

396

606

606

Inhoudscapaciteit (liter)

43

77

107

154

243

363

Gewicht (kg)

Klasse I E

174

245

300

390

505

663

Klasse II E

188

267

315

440

533

723

Klasse III E

–

300

379

502

610

803

Carena 40

Carena 80

Carena 120

Carena 160

Carena 250

Carena 370

Met de kluis meegeleverde
legborden

1

1

2

3

3

3

Max. aant. extra legborden*

3

7

10

16

11

19

Max. aant. uittrekframes*
voor hangmappen*

–

1

2

3

2

3

Max. aant. opbergeenheden
voor 50 mappen*

–

1

2

3

2

4

Max. aant. afsluitbare
compartimenten*

–

3 (150 mm)

4 (150 mm)

6 (150 mm)

3 (200 mm)

5 (200 mm)

Interieuruitrustingen en opties

* optie

Lid van de Gunnebo beveiligingsgroep

Dit is een niet-contractueel document. De geleverde informatie is niet uitputtend, wijzigingen zijn voorbehouden.
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