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la marki o zasi gu og lnoświatowym, aką 
est angielski ubbsa es, konieczne est 

posiadanie certy ikat w automatycznie 
umożliwia ącyc  sprzedaż na wi kszości 
rynk w na świecie. aką możliwoś  da ą 
atesty wydane przez prestiżową niemiecką 
ednostk  certy ikacy ną . e  enator 

posiada dwa takie atesty.

 I I  

ompletna oc rona poparta est 
certy ikatami wydanymi w ramac  dw c  
poniższyc  norm obowiązu ącyc  w nii 

urope skie

erty ikat odporności na włamanie 
w klasie  wg normy  11 3 1.

erty ikat odporności ogniowe  w klasie 
 30  wg normy  1 9. 

ieloletnie doświadczenie w produkc i 
dziesiątek tysi cy se w do bankomat w, 
wykorzystane zostało do opracowania 
masywnego mec anizmu ryglowego. 

doskonalany od 0 lat spec alny kompozyt 
antywłamaniowy, wykorzystywany 
w ścianac  se w, to podstawa światowego 
sukcesu ubbsa es.

aliczony test 0 000 otwar  odzwierciedla 
dziesiątki lat bezawary nego użytkowania.
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1 370 500 403 290 420 263 32 119

2 500 500 403 420 420 263 46 146

3 650 500 403 570 420 263 63 178

4 862 654 563 782 574 423 190 326

utoryzowany dealer

I
ompletną oc ron  gwarantu e dodatkowy certy ikat 

ognioodporności w klasie  30  wg normy  1 9. 
test ten oznacza, że se  enator pomyślnie przeszedł 30 

minutowy test ogniowy w piecu utniczym, gdzie 
temperatura osiągn ła ponad 700 .

   
ażdy se  produkowany w naszyc  abrykac  przec odzi 

szereg bardzo rygorystycznyc  test w określa ącyc  cykl 
życia produktu. ednym z nic  est test 0.000 pełnyc  
zamkni  i otwar . by tyle razy otworzy  se , należałoby 
to robi   razy dziennie przez 3  lat. esty te określa ą 
edynie minimum akie muszą spełni  nasze se y, aby 

m c tra i  do produkc i.

I
iedząc ak trwały est nasz se , wyb r zamk w 

dokonany był r wnież z wielką starannością. ł wnym 
kryterium były akoś  i unkc onalnoś . ybrany zamek 
kluczowy to sprawdzony produkt marki auer, natomiast 
zamki elektroniczny i szy rowy poc odzą z o erty 
istnie ące  od 1 0 lat, ameryka skie  irmy argent and 

reenlea .

 każdym modelu enator, poza na mnie szym, można 
zainstalowa  dwa niezależne zamki.

 I   
zamek w klasie wyższe  niż wymagana  klasa 

milion sześciocy rowyc  kod w do wyboru  blokada 
po  bł dnyc  kodac

dwa kody  gł wny i użytkownika

indywidualny kod awary nego otwarcia ,
na wypadek zapomnienia kombinac i otwarcia.

kom ort programowania dzi ki klawiaturze cy rowo
literowe  kod słowny

10 tys. otwar  na 9  baterii alkaliczne
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SENATOR
I  

  m m  k l  a m k a  s e u

 
racia ubb sw  pierwszy se  opatentowali w 1 3  

roku. o blisko 200 latac , angielski ubbsa es stał si  
na wi kszym mi dzynarodowym dostawcą se w. 

ziesiątki tysi cy sprzedanyc  w ponad 130 kra ac  
se w, to potwierdzenie na wyższe  akości produkt w.

 
onstrukc a se w zmieniała si  na przestrzeni lat, b dąc 

odpowiedzią na specy ik  urządze , kt re mogą by  
wykorzystane przez włamywaczy.  19 0 roku 

ubbsa es zadziwił świat opracowu ąc spec alny 
kompozyt antywłamaniowy. o blisko 0 latac , ego 
kole na, ulepszona generac a, została wykorzystana do 
stworzenia se u enator.

I  
astosowany masywny mec anizm ryglowy, od wielu lat 

z powodzeniem sprawdza si  w dziesiątkac  tysi cy 
naszyc  se w, produkowanyc  dla czołowyc  
światowyc  dostawc w bankomat w. ą one bardzo 
intensywnie użytkowane.

ząd solidnyc  prostokątnyc  rygli 2 1  mm, rygiel stały 
na całe  wysokości drzwi, dwie pot żne sztaby ryglu ące 
przeciwdziała ące wbiciu rygli do środka, wielopunktowe 
blokady, w tym masywna blokada całego mec anizmu 
w przypadku pr by wybicia zamka, czterostronna płyta 
antywłamaniowa dodatkowo c roniąca zamek, to kr tka 
c arakterystyka mec anizmu zastosowanego w se ac  

enator.

odatkowym zabezpieczeniem są drzwi i zawiasy 
całkowicie wpuszczone w korpus se u.

I  I  I
y uniemożliwi  włamywaczom wyniesienie se u, 
enator est średnio dwukrotnie ci ższy od typowyc  

podobnyc  se w w klasie . a mnie szy model,
wysokości zaledwie 37 cm, waży aż 119 kg, 
co w połączeniu ze  stalową kotwą o średnicy aż 20 mm, 
skutecznie zabezpiecza przed wyrwaniem i wyniesieniem.  
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