Szafy na akta MS klasa B

Zastosowanie:
Szafy przeznaczona do przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę
państwową, oznaczonych klauzulą „tajne” lub „tajne-poufne”. Wykorzystywane w kancelariach tajnych, w
organizacjach wojskowych, ministerstwach, kancelariach notarialnych, w siedzibach głównych urzędów
państwowych.

__________________________________________________
Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej:
•
•
•

Klasa B do przechowywania dokumentów „tajnych-poufnych” wg Zarządzenia nr 25/MON Ministra Obrony
Narodowej z dn. 17 listopada 2005 r.
Klasa B do przechowywania dokumentów „tajnych” wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 18 października
2005 r.
Certyfikat do przechowywania broni i amunicji zgodnie z Kryteriami Technicznymi KT/101/IMP/2004(6).

__________________________________________________
Opis produktu:
Konstrukcja i kształt szaf zapewnia wygodne i bezpieczne przechowywanie dokumentów. Korpus i drzwi
wykonane z blachy stalowej o zwiększonej odporności, nadającej odpowiednią sztywność. Drzwi szafy blokowane
na czterech krawędziach, wyposaŜone w mechanizm dźwigniowy. Standardowo wyposaŜone w cztery półki z
płynną regulacją wysokości zawieszenia dostosowane do potrzeb uŜytkownika oraz kołki do plombowania z
miseczką do odciskania pieczęci. WyposaŜone w dwa zamki: kluczowy i szyfrowy (szafy z jednym zamkiem nie
posiadają certyfikatów). Szafy występują w modelach jedno lub dwudrzwiowych. Gwarancja 24 miesiące.

__________________________________________________
WyposaŜenie podstawowe:
Model
MS1/B 70, 90
MS1/B 150 -185
MS2/B 185

WyposaŜenie
2 półki, otwory do kotwienia, plombowanie
4 półki, otwory do kotwienia, plombowanie
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WyposaŜenie dodatkowe:

•
•

Skrytki indywidualnie zamykane  dodatkowe zabezpieczenie.
Dodatkowe półki.

__________________________________________________
Rodzaje zamków:

kluczowy

szyfrowy mechaniczny

* Szczegółowy opis funkcji zamkowych dostępny w katalogu zamki.

__________________________________________________
Standardowe kolory:

•
•
•

Jasnoszary RAL 9002
Szary RAL 7035
Czarny RAL 9005

* Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy).

__________________________________________________
Dane techniczne:
Model
Wymiary
zewnętrzne
[mm]

MS1/B 70

MS1/B 90

MS1/B 150

MS1/B 160

MS1/B 185

MS2/B 185

W

700

900

1500

1600

1850

1850

S

500

500

700

800

700

1000

G

500

500

500

500

500

500

59

76

114

162

185

200

445

543

651

780

Waga [kg]
Pojemność [dm3]

__________________________________________________
Eksploatacja:
UŜytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników
atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu
do 75%. Urządzenie moŜe pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C
do +40°C.
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