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Inbraakbeveiligingsoplossing

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

MILLIUM

Weet u dat?

Inbraakbeveiligingsoplossing

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

Een programma kluizen voor het beveiligen van uw geld,
waardevolle zaken en documenten.
Van juweliers en retail, tot banken en bedrijfskantoren,
Millium biedt een programma kluizen die zijn ontworpen voor het veilig beschermen van uw geld, waardevolle zaken en belangrijke documenten.

Productoverzicht
Millium is een compacte kluis met een klassiek ontwerp, ideaal voor
kantoren , de banksector en de retail. Het programma biedt klasse I-III in
zes afmetingen, de kleinste met 40 liter en de grootste met 350, zo
weet u zeker dat u de kluis of combinatie van kluizen vindt, die het best
passen bij uw eisen op het gebied van beveiligde opslag. Een variëteit
aan interieuruitrustingen en slot combinaties, helpt u verder bij het
verder aanpassen van de kluis naar uw behoeften.

Inbraakbeveiliging
De Millium is gecertificeerd volgens de Europese norm voor inbraakbeveiliging, EN 1143-1. De kluizen hebben het A2P label gekregen en zijn
goedgekeurd door CNPP and ECB•S in klassen I E, II E en III E.

Sloten
Millium kluizen zijn ontworpen voor het uitrusten met de mechanische
en elektronische sloten van Fichet-Bauche. De sloten, die allemaal A2P/
EN 1300 gecertificeerd zijn, kunnen zowel individueel als in combinatie
met een ander slot gemonteerd worden.
De MxB – niveau B/E – is een mechanisch slot met een hoog
beveiligingsniveau. Door de innovatieve vorm en het ontwerp van
de sleutel, kunnen meer dan 10 miljoen verschillende sleutels
worden geproduceerd.

De MC4 – niveau A/E – is een combinatieslot, dat met haar van
1 to 12 gemarkeerde draaiknoppen in staat is 28 000 verschillende
codes te accepteren.
Het elektronische 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 “auditfunctie”
(die tot 500 gebeurtenissen opslaat) en een biometrische digitale
vingerafdruklezer.
Het mechanisch Moneo S of V combinatieslot – niveau C/E – staat
een paar miljoen codes toe. Zijn "scramble-upon-opening"-functie
zorgt ervoor dat de draaiknoppen na gebruik automatisch worden
teruggedraaid naar 0.
Het elektronische 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.

ENKELVOUDIG SLOT

SLOTCOMBINATIES

MxB, Nectra,

MxB + MxB

Moneo, Ev’Hora

MxB + MC4
MxB + Nectra
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Interieuruitrustingen

De Millium kan worden uitgerust met legborden en afsluitbare
compartimenten, die u helpen bij het optimaal benutten van de
ruimte in de kluis.
Interieuruitrustingen (van links gezien): Legbord, afsluitbaar compartiment

Inbraaktestprocedure

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

Verificatietest

Na de testfase worden de producten geanalyseerd door het
test-laboratorium, 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 Millium zijn getest in het Fichet-Bauche laboratorium in overeenstemming met de huidige Europese normen.
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1

0(m)

Millium 40

Millium 80

Millium 120

Millium 150

Externe hoogte

Afmetingen (mm)

495

615

816

790

1135

1295

Externe breedte

555

555

555

655

655

765

Externe diepte

400

490

490

571

571

620

Interne hoogte

405

525

725

700

1045

1205

Interne breedte

460

460

460

560

560

670

Interne diepte

230

320

320

401

401

450

Vrije hoogte open

365

485

685

660

1005

1165

Vrije breedte open

397

397

397

497

497

607

43

77

107

157

235

363

Volume (liter)

Millium 370

Klasse I E

175

245

302

376

480

684

Klasse II E

190

262

328

394

530

700

Klasse III E

-

288

370

432

600

810

Dit is een niet-contractueel document. Op de geleverde informatie kunnen steeds wijzigingen worden aangebracht.

Gewicht (kg)

Millium 240

Lid van de Gunnebo beveiligingsgroep

