Bezpečí před vodou a požárem
Chraňte vše, co je pro Vás nejcennější

Vážený zákazníku,
dovoluji si Vám představit náš nový inovativní výrobek. Vznikl na základě našich dlouholetých
zkušeností s výrobou protipovodňových a protipožárních produktů, jenž slouží jako prevence proti
přírodním katastrofám.
Žijeme ve světě, který jsme si jako lidé velmi dobře přizpůsobili k životu. Co ale nedokážeme ovlivnit
je příroda. Oheň, voda, vítr – to jsou nevyzpytatelné živly, které mohou nadělat obrovské škody, a
ne vždy jim lze zamezit ve zničení našich domovů.
V rámci prevence před živelní pohromou, nabízíme výrobek BLACK BOX, který Vám zajistí ochranu
cenností a majetku. Tato „černá skříňka“ ochrání před poškozením veškeré ukryté dokumenty,
fotografie nebo dokonce paměťové nosiče datových informací. V případě náhlé pohromy, se
postará o bezpečnost Vašich věcí a zachová alespoň kus Vašeho domova. Při vývoji BLACK BOXU,
jsme kladli důraz na kvalitu provedení a díky kombinacím níže uvedených funkcí a vlastností, se
stává na trhu velmi unikátním a ojedinělým produktem.
Při vývoji BLACK BOXU, jsme mysleli na jediné – zachovat alespoň to, co je pro Vás důležité. Nejedná
se jen o majetek, ale i o vzpomínky v podobě fotografií, dat a dalších cenností, které nechcete
ztratit. S Black Boxem si můžete být jisti, že ukryté věci zůstanou nedotčeny.
Nabízíme dva modely boxů BB-09 a BB-10 (v rozměrových řadách). Dle Vašich požadavků a potřeb,
si můžete sestavit různé varianty provedení. Podrobnější informace, technické parametry a
specifikované vlastnosti Boxu, naleznete uvnitř katalogu.
Pevně věřím, že Vás náš výrobek zaujme.
Petr Jacina
Majitel společnosti

OHNIVZDORNÝ/VODOTĚSNÝ
BLACK BOX chrání vaše cennosti, dokumenty, upomínkové předměty, fotky i vaše elektronická data
před povodní i požáry.
• Vodotěsnost minimálně do 3 m výšky vodního sloupce po dobu 5 dnů
• Požární odolnost 60 minut
• Ochrana proti mechanickému poškození (zřícení budovy, zemětřesení)
• Speciální schránka ochrání vaše dokumenty, fotky, elektronická data, disky aj.
• Model BB-10 je možné doplnit o integrované úložiště DATA BLACK BOX, které umožní připojení,
synchronizaci a zálohování dat z počítače i mobilních zařízení. Toto úložiště je samo o sobě ohnivzdorné a
vodotěsné.
• Modely lze doplnit o SECURITY/GUN BOX (úložiště pro klíče, doklady a krátké zbraně)
ÚPLNÝ PONOR
Běžně dostupné trezory s vodotěsnou funkcí ochrání pouze před vodou s výškou zatopení několika
centimetrů. BLACK BOX je oproti tomu dimenzován na úplný ponor minimálně ve 3 m vody.
DŮVĚRA V KVALITU A FUNKCI
BLACK BOX prošel všemi standardními testy pro bezpečnostní skříně. Úspěšně splnil veškeré požadavky pro
dosažení certifikace bezpečnostní třídy Z2, S1 a 15RU. Zkouškou, při které byl celých 5 dnů zcela ponořen v
hloubce 3 m pod hladinou byla prokázána jeho 100% vodotěsnost.
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Vnější rozměr (mm)
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hmotnost (kg)

Model:
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Výška

Hloubka
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Vodotěsný

525

610
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500
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290

110
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675
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500

590

290

240
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Šířka

Výška
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230

110

200
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BLACK BOX velký
Vnější rozměr (mm)

Vnitřní rozměr (mm)

hmotnost (kg)

Model:

Šířka

Výška

Hloubka

Šířka

Výška

Hloubka

Vodotěsný

625

1 060

500

600

640

340

130

Vodotěsný/ohnivzdorný

725

1 160

620

600

280

340

330

Vnitřní rozměr (mm)
Doplněk:

Šířka

Výška

Hloubka

Schránka:

330

150

250

Úložiště dat:

600

340

390

OHNIVZDORNÉ A VODOTĚSNÉ ÚLOŽIŠTĚ DAT
Integrované bezpečné datové úložiště DATA BLACK BOX zabezpečí a ochrání vaše osobní
či firemní data. Umožňuje rychlý a vzdálený přístup k datům z téměř jakéhokoli zařízení
připojeného k internetu.
Samotné datové úložiště garantuje 100% vodotěsnost po dobu 3 dnů v ponoru 3 m
a ohnivzdornost po dobu 30 minut.
VYSOKÁ TECHNOLOGICKÁ ÚROVEŇ
Úložiště dat je poháněno operačním systémem Synology DSM a má kompatibilitu s
Windows, Apple, Linux, iOS a Android. Propojení se Synology zaručuje světovou úroveň
DSM aplikací a operačního systému.
HLAVNÍ FUNKCE
• Přístup k datům odkudkoli a z jakéhokoli zařízení
• Všechna vaše data na jednom místě
• Zabezpečení dat
• Každodenní zálohování dat
• Velikost disku až 24 TB

Další nabízená řešení:
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