
      Ръководство за експлоатация на брава за касета на „Граждански трезор”

Предназначение:  За вграждане в сейфове, които се дават под наем от банки, хотели и др.
Тип на бравата:  касова; клас 1/ секретност – над 1.5 мил. комбинации за всяка 
секция/.
Конструкция: Състои се от две секции – разрешаваща /дясна/ и секция зa клиента 

/лява/ - за отключване и заключване на бравата.
Разрешаващата секция има 9 кодирани пластини, изработени от стомана с цинково 
покритие, с противошперцова защита.
Ключът се изважда след отключване на бравата.
Клиентската секция има 8 пластини, изработени от стомана с цинково покритие, с 
противошперцова защита. Характерно е, че секцията се  прекодира при всяко 
заключване на бравата. Ако при отключена брава поставим нов ключ, с нова кодировка 
в отвора на клиентската секция и заключим бравата, то тя сe прекодира по новия ключ и 
може да се отключи само с ключa с новата кодировка.
В клиентската секция е предвидена блокировка против обратно поставяне на ключа.
Корпусът, езикът и водачите на ключовете на бравата са прецизни отливки, лети под 
налягане. Ключовете са от месинг с никелово покритие.
Окомплектовка: Всяка партида брави DS2 се окомплектоват с  двойки клиентски 
ключове, с неповтарящи се комбинации, без номера върху ръкохватките, съобразно 
заявката на клиента и разрешаващ ключ “майка”, с щампован номер върху 
ръкохватката на ключа, в бройки, съобразно заявката на клиента.
Бравите са опаковани в отключено състояние. 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Разрешаващият ключ “майка” винаги се поставя в десния отвор на 
бравата с надпис “VEGA” надолу и щампования номер нагоре.
                        2. В левия отвор на бравата е предвидена блокировка за неправилно 
поставен ключ. Ако ключът е поставен неправилно, то той не може да влезе в 
бравата и е необходимо да се извади и обърне обратно.      
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