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AZ ELSŐ HAJTOGATHATÓ LAKAT A PIACON, AMELY RIASZT IS
Megbízható lopás elleni védelem, nagy rugalmasság: BORDO™ Alarm 6000A
Ez biztosan elriasztja a kerékpártolvajokat: a nagyon biztonságos mechanika mellett - ami alapvetően jellemző az
ABUS BORDO sorozat összecsukható lakatjaira - a BORDO™ Alarm 6000A az első olyan összecsukható lakat a világon,
amely 100 dB hangerővel jelzi a támadási kísérletet. Mindezt az intelligens „3D pozícióérzékelés” teszi lehetővé, ami a
legkisebb mozgásokat is mindhárom dimenzióban érzékeli. A BORDO™ Alarm 6000A érzékelője képes a zárfeltörési
kísérletet megkülönböztetni a kis rázkódásoktól, amit például a lezárás, vagy egy focilabda okoz - a lakat ekkor csak
egy rövid figyelmeztető hangot ad, de nem vált ki riasztást. Ezenkívül akusztikus jelzések segítik az elem- és aktivitási
állapot ellenőrzését.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•
•

5 mm vastag rudak különösen puha, 2 komponensű borítással a lakkozott felületek védelme érdekében
A rudak és a ház speciálisan edzett acélból készülnek
100 dB 20 másodpercig, azután automatikus újbóli beélesítés
3D pozícióérzékelés – mindhárom dimenzióban érzékeli a rázkódásokat és a legkisebb mozgásokat, és riasztást vált
ki
Intelligens riasztás – Kisebb és rövid rázkódások esetén, pl. amit egy focilabda stb. okoz, a lakat csak rövid
figyelmeztető hangot ad
Akusztikus jelzések mutatják az elem- és aktivitási állapotot
A rudak összekötése speciális szegecsekkel
ABUS Plus zárbetét a manipuláció – pl. feltörés – elleni fokozott védelemhez
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Működés és felhasználás
•
•
•

Megfelelő védelem magas lopáskockázat esetén
Jó minőségű kétkerekűek védelméhez ajánlott
Minél nagyobb a hosszméret, annál egyszerűbb a fix tárgyakhoz történő lezárás

Technische Daten - BORDO™ Alarm 6000A/90 black SH
Súly
design szín
fazetta szín
hengerzár típusa
zárás típusa
EAN

1420 g
black
fekete
Plus
kulcs
4003318778384
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