
דלתות
נגד פריצה

FE60 דגמ
מק״ט: 03299

ב�טנדרטימ  באשקלונ  רב-בריח  במפעל  מיוצרת   ,FE60 דגמ  קרה,  פריצה  נגד  ביטחונ   דלת 
הגבוהימ של גורמי הביטחונ. דלת נגד פריצה, דגמ FE60, משמשת דלת ביטחונ המ�פקת את רמת 

ההגנה הגבוהה ביותר בפני הדפ ופריצות, כמו גמ בפני מתקפות של רובימ ותתי מקלע.

למבנימ  במיוחד  ומתאימה  בנקימ  מו�דות,  מ�חריימ,  במבנימ  לשימוש  מתאימה  הדלת 
הדורשימ הגנה גבוהה במיוחד נגד פריצת המונימ, ירי ומתקפה חמושה. 

�וגי גימור

לצפייה ב�רטונ 
הדמייה 

תקנימ

מנגנונ גלדיאטור 
מוגנ

מנגנונ נעילה 
עמ �רט נעילה 

לאורכ הדלת

מנעול 404

בריח עליונ

צירימ מוגנימ 
בפני הלימה קרה

עמידות בירי בלי�טי והדפ
 •  SD בכפופ לתקנימ ולנהלימ של תקנ H.P. White Labs מאושר על-ידי

.01.01
רמת הגנה בלי�טית: רובה צבאי. הלוח הבלי�טי אפ עומד בדרישות• 

תקנ UL 752, רמת הגנה 4.
עמידות בפני הדפ – הדלת נבדקה מול הדפ של 150psi ואימפול� של• 

psi 200 לשנייה.
עמידות בפני פריצה

הדלת מאושרת על-ידי H.P. White Labs בכפופ לתקנימ ולנהלימ של • 
תקנ   – 01.01.

רמת ההגנה בפני פריצה: 60 דקות.• 

מבנה הדלת

 (PVC) חיפוי וינוריט

אג� 1 אגוז 60אגוז 46אגוז 40אגוז 19אורנ 35

אלונ וולקנמורנ 13שנהבוינוריט 17 לבנ 5

על מנת שתבטיחו לעצמכמ ביטחונ מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתמ מוצר מקורי מבית רב-בריח.
הגוונימ להמחשה בלבד • יתכנו הבדלימ בגוונ ה�ופי

www.rav-bariach.co.il51 www.rav-bariach.co.il  50

FE60 דלתות נגד פריצה � דגמ 

מפרט טכני

הדלת בנויה מפלדה מגולוונת וכוללת חיזוקי אורכ ורוחב מידע כללי
בעלת פלטה בלי�טית פנימית ו�רט נעילה לאורכ הדלת

המשקופ) לתוכ הדלת ב-6 ת המ�גרת ( המ�גרת כוללת מנגנונ אינטרלוק של מ�בי החלקה, אשר מקבע א
נקודות נעילה.

פרזול 
ועזרימ

צילינדר LOCXIS תוצרת רב-בריח הכולל מגנ צילינדר יצוק עמ די� קדיחהק הגנה מפני
פלטות הגנה בגוונ ניקל

4 מנגנוני תגבור (הוק) מחוזקימ 
4 עוקצי ביטחונ בצד צירימ

מנעול מורטי� רב-נקודתי מקבע את הדלת לתוכ המ�גרת ב-6 נקודות נעילה, לרבות 4 מנגנוני נעילה מיוחדימ.

תו�פות 
לבחירה

�טרייק חשמלי
מנעול קומבינציה

אינדיקצייה חשמלית (מגנט).

רוחב משקופ  490-1,290 מ"מ. גובה משקופ  2,100-2,400 מ"ממידות
*ניתנ להזמינ במידות שונות.

משקל כנפ הדלת ~ 280 ק"ג, עובי כנפ הדלת ~ 50 מ"מ.הערות
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרימ במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

שרטוט טכני


