
İki Kapılı & Şifreli Mega Boy Çelik Kasa

MÜHLEN G.D. Safe Box 180H

Çifte Alarm Sistemi

Eşşiz Kullanıcı Paneli

Çıkartılabilir Teker

Çift kapı sistemine sahip modelin menteşeleri içerde olması nedeni ile 
dışardan müdahaleyi imkânsız hale getirmektedir.  İki kapısında farklı iki 

kullanıcı paneline sahip modelin her iki kapısı içim farklı anahtara sahiptir. 
Kullanıcı dilerse her iki kapıya farklı şifre atayabilir ve her bir bölümünü 

kullanıcı dilerse ortak kasa olarak da kullanabilmektedir.

Her kapı için hatalı şifre alarmı (ardışık 3 hatalı şifre) bulunan modelin 
ayrıca yine her bir panelden sarsıntı alarmı da aktif hale getirilebilmektedir.  
Son derece yüksek desibel ile alarm verebilen model, izinsiz kullanıcı ve dış 
müdahalelere karşı son derece korunaklı ve yüksek güvenliklidir.

Her bir çelik kasa kapısı için 3 farklı açma seçeneğine sahip MÜHLEN 
Grand Double Safe Box 180H modelinin kasa açma yöntemleri: 1-

Sadece şifre kullanarak 2-Anahtar ve şifre kullanarak 3-Anahtar ve 
şifre anahtarı kullanarak, kasa açılabilmektedir. Kullanıcı bu 

yöntemlerden dilediğini tercih edebilir.

Son derece büyük ve organize iç alan yapısına sahip modelin üst ve 
alt katlarında ikişer adet çıkartılabilir raf sistemi bulunmaktadır.  Alt 
katında 14 ve üst katında ise 6 farklı yükseklik kademe ayarına sahip 
kasa kullanıcı dilerse tamamen rafları çıkartarak da 
kullanabilmektedir. Kapı açılınca otomatik LED aydınlatması bulunan 
modelin içine konan eşyaların çizilmemesi için iç kısmı tamamen halı 
desenli yumuşak silikon ile kaplıdır.

Birbirinden bağımsız iki katlı ve iki kapılı çelik kasa
180x55x65cm ile en büyük boy şifreli çelik kasa
Toplamda 665 Litrelik en büyük şifreli çelik kasa
Kalınlıklar: 10mm çelik kapak ve 5mm çelik gövde
İki farklı çelik kasa kapısı, iki farklı kullanıcı paneli
Çifte alarm sistemi: ardışık hatalı şifre ve sarsıntı
Açma: Şifre / Şifre + anahtar / Anahtar + Anahtar
Yönetici ve kullanıcı için iki farklı şifreleme sistemi
Yüksek karbon oranlı Q235 çelikten üretilmiştir
Otomatik LED aydınlatma (Kasa şifre ile açılınca)
Mekanik şifreli özel iç kasa alanı (19x65x55cm)
Duvara montaj etmek için 2 adet vida sistemi
Alt: 9, Üst: 8 adet 30mm çaplı çelik kapı sürgüsü
Kolay dönebilen hassas kapı çevirme topuzu
Alt Kat: 14 kademeli 2 adet ayarlanabilir raf
Üst Kat: 6 kademeli 2 adet ayarlanabilir raf
Kolay taşınması için çıkartılabilen 4 teker
Her iki ekran: Tarih, saat ve şifre girişleri
Kolay değiştirilebilen şifreleme sistemi
Pil seviyesini gösteren mavi LCD ekran
Halı desenli yumuşak silikon iç kaplama
Çizilmelere karşı dirençli boya kaplama
2 adet ana anahtar 2 adet şifre anahtarı
Türkçe kullanma kılavuzu

En Büyük Mega Boy Çelik Kasa
655 Litrelik devasa hacme sahip Grand Double Safe Box 180H modeli çelik kasa geniş ve 

organize alana ihtiyacı olanlar için nadir modellerden biridir. Para, mücevher, değerli eşya, 
bilgisayar ve gizli belgelerin tamamını içine alacak kadar geniş iç hacme sahip model şimdi 

Türkiye‘de.  
Güçlü Kapı & Gövde

Q235 yüksek karbon oranlı çelikten üretilen modelin kapı kalınlığı 10mm gövde kalınlığı ise 
5mm dir.  Fazladan güçlendirilmiş zırhlı gövde ve kapakları her türlü darbelere ve kesilmelere 
karşı dirençli yapıda üretilmiştir. 9 adet alt kapıda ve 8 adet üst kapıda bulunan çekil kapama 

sürgülerinin kalınlığı 30mm çapındadır.
İster Şifre İster Anahtar

MÜHLEN Grand Double Safe Box 180H modeli şifreli çelik kasanın kapılarını dileyen kullanıcı 
sadece şifre ile açabilirken, dileyen kullanıcı ise hem anahtar hem de şifre kullanarak kasayı 

açma seçeneğini kullanabilir. Bunun haricinde kullanıcı şifresini unutması halinde, şifre 
anahtarını kullanarak kapıyı yine açabilmektedir.

Çift Kapı Çift Panel
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