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MÜHLEN Ore 80H-B

Büyük Boy Şifreli/Anahtarlı Çelik Para Kasası (Siyah Renk)
Büyük Ebat
MÜHLEN Ore 80H-B modeli çelik kasa (80x45x40cm) yükseklik, genişlik ve
derinlik ölçülerinde tam olarak 144 litre hacme sahiptir. Bu hacim
çıkartılabilen veya yukarıya aşağıya ayarlanabilen bir adet raf sistemi ile
tek parça halinde veya ikiye bölünmüş halde kullanılabilmektedir.
Şifre veya Anahtar+Şifre
Kullanıcı kasayı ana anahtarı çevirmeden, sadece topuzu çevirerek
kapatırsa, kasayı açmak için sadece şifreye gerek kalmaktadır. Bunun
yanında kasayı kapatırken ana anahtarı çevirirse, kasayı açmak için ana
anahtar ve şifre gerekmektedir. Kullanıcı bu sayede kasayı dilediği gibi açıp
kapatabilir.
Eşsiz İç Kaplama
İçine konan değerli eşyaların çizilmemesi için kasanın iç kısmının tamamı
(raflar ve iç gizli kasa dahil) halı desenli yumuşak silikonla kaplıdır. Son
derece şık ve estetik bir yapıya sahip olan model dökülmez fırın boya
sistemi ile uzun yıllar hizmet verecek şekilde üretilmiştir.

Mühlen Ore 80H-B
Eşsiz Kullanıcı Paneli
Son 58 açma zamanını hafızasında tutan ve Geniş LCD ekrana sahip
kullanıcı panelinde, tarih, saat hafızasının yanı sıra şifre değiştirme,
şifre girme, hareket alarmını aktif etme (kapandıktan sonra “0” a
basılır.) gibi işlemleri kullanıcı kolaylıkla yapabilir. Biri ana anahtar,
diğeri şifre baypas olmak üzere iki farklı anahtar girişi bulunan çelik
kasanın paneli son derece dayanıklıdır.

Güçlü Kasa Güçlü Kilit
Kolay taşınması için kasanın alt kasnak kısmında çıkartılabilir 4
adet minyatür teker sistemine sahip MÜHLEN Ore 80H-B modeli,
10mm Kalınlıktaki çelik kapısının yanı sıra 3 mm kalınlıkta
güçlendirilmiş yüksek karbon oranlı Q235 çelikten üretilen ana
gövde yapısına sahiptir.

Çifte Alarm Sistemi
Sarsıntı ve titreşimlere duyarlı çelik kasa, gerek ardışık hatalı şifre
girilmesi ve gerekse sarsıntı titreşim durumlarında 70dB üzerinde alarm
sesi çıkartarak kullanıcıyı uyarmaktadır. Sarsıntı ve titreşim ayarı
kullanıcı kasayı kapattıktan sonra “0” butonuna basarak
aktifleştirilmektedir.

Güçlü Kapak ve Silindir
Şifre ile açıldığında LED aydınlatması otomatik devreye giren ve
10mm kalınlıkta çelikten üretilen güçlü kapı sistemine eşlik eden her
biri 30mm kalınlıkta olan çelik sürgülü pistonları sayesinde kasa her
türlü darbelere ve zorlamalara karşın son derece dirençli bir yapıya
sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Büyük boyut ş�frel�, anahtarlı çel�k para kasası
80x45x40cm ölçüler�nde, 144 l�tre kapas�tel�
Sarsıntı ve hatalı ş�frelere karışı alarm verme
Son 58 açma zamanını hafızaya kaydetme
Tamamen halı desenl� s�l�kon �ç kaplama
Değ�şt�r�leb�l�r ve çıkartılab�l�r raf s�stem�
Ş�fre veya ş�fre + anahtar �le kasa açma
Ş�fre yer�ne ac�l anahtarı kullanab�lme
70dB üzer�nde güçlü alarm ses s�stem�
9 adet 30mm kalınlığında kapı p�stonu
10mm kalınlığında güçlü çel�k kapı
3mm kalınlıkta katmanlı çel�k gövde
Mekan�k ş�frel�, har�c� �ç kasa haznes�
Gen�ş LCD Ekranlı kullanıcı panel yapısı
Ş�fre �le açıldığında LED aydınlatma
LCD panelde tar�h ve saat göster�m�
Ç�fte ş�fre s�stem� (Kullanıcı + Sah�p)
Kullanıcı panel�nden ş�fre değ�şt�rme
Duvara sab�tlemek �ç�n v�da s�stem�
Çıkartılab�len 4 adet teker s�stem�
S�yah ve altın sarısı panel ve topuz
LCD panelden yazılı zayıf p�l uyarısı
Har�c� p�l �le dışardan güç vereb�lme
Estet�k ve kullanışlı panel tuş takımı
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