
Yale beschermt de spullen die voor jou het belangrijkst zijn. De 
High Security kluizen behoren tot de middenklasse van de serie 
inbraakwerende kluizen van Yale. De kluizen zijn voorzien van 
verstevigde wanden en een lasergesneden deur die bescherming 
bieden tegen openbreken. Ideaal om bezittingen die wél waarde 
hebben in op te bergen. 

De elektronische kluis is eenvoudig te openen met een pincode. 
Na het invoeren van de code wordt de deur automatisch geopend. 
Als extra beveiliging wordt de kluis na het ingeven van 3 onjuiste 
pincodes voor één minuut vergrendeld. 

Of het nu gaat om belangrijke documenten voor bijvoorbeeld jouw 
nieuwe woning, je laptop of bezittingen met grote emotionele waarde, 
Yale heeft de juiste kluis voor jou. 

 

Wij beschermen wat voor jou belangrijk is. 

•  Inbraakwerende kluis

•  Lasergesneden deur biedt bescherming tegen openbreken

•  Voorzien van een veiligheidsslot met gemotoriseerde 
schoten (20mm)

•  Toegang via pincode

•  Vergrendelt 1 minuut na het ingeven van 3 onjuiste 
pincodes 

•  Dient veilig verankerd te worden aan muur of vloer 

•  Beschermt waardevolle spullen 

•  Noodopening mogelijk door meegeleverde noodsleutel of 
met een 9V batterij (niet meegeleverd)

Aanvullende eigenschappen:
•  De deur opent automatisch na het ingeven van de pincode
•  Helder LCD display met toetsenbord
•  Binnenverlichting zodat de inhoud goed zichtbaar is
•  Haakjes aan de binnenzijde voor het ophangen van 

sleutels of kleine items 

Yale High 
Security kluizen

Inhoud verpakking: 

1 x kluis

1 x sleutel

4 x AA batterijen

1 x  set bevestigingsmateriaal voor het verankeren 
van de kluis aan muur of vloer

1 x handleiding 



Serienummer Afbeelding Omschrijving Buitenafmeting Binnenafmeting Gewicht Inhoud Mechanisch te 
overrulen

Privé

YSEB/250/EB1

High Security kluis 
privé

250x350x300mm 242x345x245mm 12,1 KG 20,5 liter Dubbele 

baardsleutel 1x

Kantoor 

YSEB/400/EB1

High Security kluis 
kantoor

400x350x340mm 392x345x285mm 17 KG 38,5 liter Dubbele 

baardsleutel 1x

Compact 

YSEB/200/EB1

High Security kluis 
compact

200x350x200mm 192x345x145mm 8,5 KG 9,6 liter Dubbele 

baardsleutel 1x

Laptop

YLEB/200/EB1

High Security kluis 
laptop

200x480x350mm 192x475x295mm 13,7 KG 26,9 liter Dubbele 

baardsleutel 1x

Mechanisch te 
overrulen met dubbele 

baardsleutel

Toegang via pincode Voorzien van veiligheidsslot 
met gemotoriseerde schoten 

en lasergesneden deur 
voor bescherming tegen 

openbreken

Noodstroom optie door     
9V batterij voor toegang


