ARMÁRIOS PARA ESPINGARDAS ELECTRÓNICOS COM DISPLAY
“DIARIO DI CACCIA”
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
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Estrutura de aço, espessura de 2 mm:
cantos arredondados anti-abrasão.
2 orifícios de Ø 10 mm no lado posterior, para fixação
em móveis ou na parede com buchas.
A porta tem três lados que apoiam em batentes
anti-arrombamento.
O lado da dobradiça está coberto pelo aro, contra desgarre.
Contraporta de aço com espessura de 1.5 mm.
4 trancas rotativas anti-corte (2 horizontais e 2 verticais)
de aço niquelado de Ø 22 mm.
O manípulo da porta é de rotura programada, com núcleo de
aço: se forçado, o mecanismo não se avaria e estraga-se apenas
o pino do manípulo, sem deixar espaço para introdução de
eventuais instrumentos de arrombamento.
Microinterruptor de controlo da abertura/encerramento da porta.
Cilindro de emergência protegido por chapa de aço temperado e niquelado.
Chaves: 2 para abertura de emergência a disco dentro de um saco selado
(art. 052).
Base apoia-coronha e apoio para o cano de polietileno de alta
densidade anti-arranhões, pretos.
Manual de instruções e declaração de conformidade a acompanhar
o produto.
Lugares p.espingarda: 5 para o art. 4450.T5
8 para o art. 4450.T8
Estação meteorológica digital com o respectivo sistema de fixação,
para aplicar em armários ou outros ambientes à escolha do utilizador.
4450.T5
Entre as suas várias funções, dispõe de previsão barométrica e calendário lunar.
De opção: É possível pedir uma “DIARIO DI CACCIA”
pintada por técnica especial patenteada de que resulta
um "efeito madeira” elegante, encomendando os códigos:
4450.T5.L ou 4450.T8.L. Também podem ser pedidos armários
(standard ou “efeito madeira”) com apoio para o cano em
madeira maciça e com base de apoio da coronha em
madeira e veludo (pedido especial).

Caixa para munições/ objectos
provida de fechaduras universal de
latão niquelado Viro de 5 pistões,
com 2 chaves de latão niquelado
com perfil Viro standard (Art. 013).
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Base apoia-coronha e apoio para
o cano de polietileno de alta
densidade anti-arranhões.

Estação meteorológica
digital completa com
baterias incluidas.

4450.T8

ARMÁRIOS PARA ESPINGARDAS ELECTRÓNICOS COM DISPLAY

“DIARIO DI CACCIA”
CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS
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Display retro iluminado para leitura perfeita, mesmo em locais pouco luminosos.
Teclado com confirmação acústica de marcação e em que o tamanho e disposição
das teclas limitam ao mínimo os erros de digitação.
Menu de utilização simples em que as instruções de uso aparecem directamente
no display como num telemóvel.
Aceita 2 códigos de utilizador de 6 a 10 algarismos (por ex. pai e filho
podem escolher um código pessoal cada um, dos 1.000 milhões de combinações
possíveis).
A memória é não volátil e, portanto, a ausência de pilhas não apaga o código
nem as informações memorizadas.
Alimentação com 4 pilhas alcalinas de 1,5 Volt; baixíssimo consumo das pilhas
(até 20.000 operações com o mesmo conjunto de pilhas).
No display são visualizáveis: a carga residual das pilhas e o tempo útil previsto
para a respectiva substituição.
Indicador de temperatura e humidade interiores com alarme acústico, definível
pelo utilizador, para prevenir a oxidação das componentes metálicas das armas.

•

Possibilidade de registar e alterar o número
de animais caçados de cada umas das espécies
autorizadas em Itália, e compará-los com os valores
registados no ano anterior.
(para quantidades consideráveis, será possivel colocar
a informação do display na lingua desejada e a lista
das especies de caça do país).

•

Introdução do número de espingardas e pistolas
dentro do armário, com indicação das respectivas
munições.

•

2 Avisos predefinidos:
“Data de limpeza das espingardas” e “Data de renovação
da licença”, em que é apenas necessário introduzir o dia.

•

4 Avisos alfanuméricos definíveis pelo utilizador
(por ex. para o display nos lembrar o início da estação
de caça).

•

Arquivo histórico das últimas 50 operações,
consultável pelo utilizador, para saber quando e
quem abriu o armário.

•

O armário bloqueia-se (durante um período de
tempo definível pelo utilizador) após marcação de
6 códigos errados consecutivos.

•

Abertura de emergência com chave mecânica
de perfil especial que, quando utilizada, deixa registo
no arquivo histórico.
De série:
ART. Nº
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Medidas exteriores
alt. X larg. X prof.
cm

Medidas interiores
alt. X larg. X prof.
cm

Peso unitário
Kg

Volume
da embalagem
m3

4450.T5

5 espaços p.espingarda

150 x 27 x 29

131 x 26,5 x 23,7

41

0,14

4450.T8

8 espaços p.espingarda

150 x 41 x 29

131 x 40.6 x 23,7

53,20

0,21
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SERVIÇOS QUE OFERECE AO CAÇADOR

