
ELEKTRONİK PARA VE DEĞERLİ EŞYA KASASI 

MÜHLEN Schutz MH25

GÜÇLENDİRİLMİŞ GÖVDE YAPISI

İKİ KATLI & 22 LİTRE HACİMLİ

ŞİFRELİ & ANAHTARLI KASA AÇMA

Mavi ışıkla aydınlatılmış LED ekranı sayesinde, kullanıcıya yazılı ve 
sesli olarak uyarılar ve ikazlar vermektedir. Bunların arasında açıldı, 

kapandı, hatalı şifre, şifre değiştirme, pil durumu gibi birçok uyarı 
mevcuttur.  Bununla beraber kullanıcı her iki şifreyi unutması 

durumda, kasası manuel anahtar yardımı ile açıp şifreleri 
sıfırlayabilmektedir. 

Mühlen Schutz MH25 modeli, 3mm Q235 çelik gövdeden oluşmakta 
olup, kasanın kapı kalınlığı ise 5mm Q235 çelikten oluşmuştur.  
Dışardan müdahalelere son derece dayanıklı olan kasa, duvara ve ya 
zemine monte edilmesi için 4 adet özel vidaya sahiptir. 

22 Litre hacme sahip olan model, 350x250x250 mm ebatlarına 
sahiptir. Kompakt tasarıma sahip olan model, ev, ofis, otel vb. için 

özel olarak üretilmiştir.  2 adet manuel yedek anahtara sahip 
model, gerekli zamanlarda veya şifrenin unutulması durumda 

kasayı açmaya yardımcı olacaktır. 

Mühlen Schutz MH25 modeli para ve değerli eşya kasası, 
istenildiğinde değiştirebilir kullanıcı ve yönetici şifresi mevcuttur. 
Kullanıcı dilerse şifre ile, dilerse de manuel anahtar yardımı ile kasayı 
açabilmektedir. Ürünle beraber 2 adet anahtar gelmektedir. Ayrıca 
yanlış girilen şifrelere karşı (üst üste 3 defa) alarm verme ve 3 
dakikalığına kendini kilitleme özelliğine sahiptir. 

Yönetici ve Kullanıcı İçin Ayrı Değiştirilebilir Şifre
İkili raf sistemi ile farklı daha organize iç mekan
Yanlış şifre ile açmalara karşın alarm verme özelliği
Q235 özel çelikten üretilen 3mm gövde, 5mm çelik kapak
22 Litre hacim, 350x250x250 mm boyutları
Kompakt tasarım, güçlü gövde yapısı 
Ev, Otel ve Ofisler için özel üretilmiştir
Duvara veya zemine monte edilebilmesi için 4 adet özen vida
Dijital şifre yardımı ile kasayı açabilme
Manuel olarak anahtar yardımı ile kasayı açabilme
LED Ekran yazılı ve sesli uyarı sistemi (Doğru/Hatalı Şifre, şifre yenileme vs)
İki adet yedek anahtar ve 4 adet yedek kalem pil
Kilit çevirme mekanizması
Yumuşak zemin kaplaması
Çizilmelere dökülmelere dayanıklı statik fırın boya
Türkçe kullanma kılavuzu
24 Ay Garanti

Mühlen Schutz MH25B elektronik para ve değerli eşya kasası, aydınlatılmış LCD ekranı ile 
tam elektronik, ev, otel ve ofisler için özel üretilmiştir. Kullanıcı ister dijital şifresi, isterse 

manuel anahtar yardımı ile kasayı kolaylıkla açıp kapatabilmektedir. Model ayrıca kolay 
anlaşılabilir Türkçe kullanım kılavuzuna sahiptir. 

Mühlen MH 25B elektronik kasa, değiştirilebilen kullanıcı ve yönetici şifreleri sayesinde 
oldukça güvenli ve kullanışlı duruma getirilmiştir. Bunun yanı sıra, kasayı açma, kapama, 
şifre değiştirme, hatalı şifre girişleri gibi birçok uygulamada kullanıcıyı uyarmakta veya 

ikaz etmektedir. 
3mm Q235 çelikten üretilen gövde yapısının yanı sıra, 5 mm Q235 çelikten üretilen kapak 

yapısına sahip olan model her türlü darbeye karşı oldukça dayanıklıdır. Ayrıca kasanın 
zemini yumuşatılmış malzeme ile kaplanmıştır. Bununla beraber çelik kasa ile beraber 2 

adet manuel anahtar, 1 adet anahtar yuvası açma alyanı, 4 adet kalem pil ve 4 adet 
duvara veya zemine monte vidası ile gelmektedir.

350x250x250 mm ölçülere sahip olan Mühlen Schutz MH25 modeli, zemine veya duvara 
sabitlenmesi için dört adet özel üretilmiş vidaya sahiptir. Bu sayede kasanın bütünüyle 

çalınma ihtimali ortadan kalkmış olmaktadır.
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