
OTOMATİK MOTORLU AÇMA/KAPAMA, ELEKTRONİK PARA KASASI 

MÜHLEN Schutz Nb-H43-HQ

GÜÇLÜ VE GÜVENLİ

DEĞİŞTİRİLEN YÖNETİCİ, KULLANICI ŞİFRELERİ 
31 LİTRE HACİM
200mm(yüksek)*430mm(ön)*360mm(yan)

Mühlen Schutz Nb-H43-HQ modelinin en belirgin özelliği olan, şifre 
girilip “#” butonuna basılınca, oto-motoru sayesinde kilitlerinin kapı 

içine otomatik olarak çekilerek açılmasıdır. Aynı durumda tekrar 
şifreyi girip “#” butonuna basınca oto-motoru sayesinde kapı 

kilitlerini otomatik olarak kapatması. Ayrıca kullanıcı veya 
yöneticiler acil durum anahtarı yardımı ile de kasayı manuel olarak 

kapatıp açabilmektedir.

Mühlen Schutz Nb-H43-HQ Modeli, güçlendirilmiş 3mm Q235 sağlam 
çelik plakalardan üretilmiştir. Kapısı ise 5mm Q235 çelik plakalardan 
üretilmiştir. Ayrıca gövde ve kapı yapısı krozona dayanıklı, leke tutmaz 
toz boya ile kaplanmıştır. Bununla beraber her türlü darbelere karşın 
son derece danıklı olan model, yedek iki adet acil durum anahtarı ile 
beraber gelmektedir.

Modelin yönetici ve kullanıcı/konuk şifreleri rahatlıkla 
değiştirilebilmektedir. Ayrıca açık olan kasayı kapatmak için 3~6 
hane arasında girilen herhangi bir değerler konuk şifresi olarak 

algılanır ve aynı şifreler ile kasa açılmaktadır. Ayrıca bütün şifreler 
unutulmuş olsa dahil, kasa acil durum anahtarı ile açılıp tüm şifreler 

fabrika ayarlarına döndürülebilmektedir. 

Mühlen Schutz Nb-H43-HQ, 31 litre hacim ve 
200mmx430mmx360mm ile ergonomik boy yapısı ile oteller, ev ve 
ofisler için özel olarak üretilmiş kompakt bir tasarıma sahiptir. Ayrıca 
kasa açıldığında, LED ışık sayesinde kasanın içini otomatik olarak 
aydınlatmaktadır. 4 adet vidası ile beraber gelen model, dileyen 
kullanıcılar kasayı zemine ve duvara kolayca monte edilmektedir.

Oto-motor sayesinde, kapı kilitleri otomatik kapanır ve açılır.
Değiştirilebilir, yönetici, kullanıcı ve konuk şifreleri
2 adet acil durum anahtarı yardımı ile açılıp kapanma
Yanlış şifre ile açmalara karşın sistemi kilitleme özelliği
Konuk şifresi sayesinde oteller için son derece kullanışlı
Q235 özel çelikten üretilen 3mm gövde, 5mm çelik kapı
31 Litre hacim, 200x430x360 mm boyutları
Muhasebe, Ev, Otel ve Ofisler için özel üretilmiştir
Zemine ve duvara monte edilmesi için 4 adet vida
LED Ekran yazılı ve sesli uyarı sistemi (Doğru/Hatalı Şifre, şifre yenileme vs)
LED Erkanı sayesinde tarih ve saat ayarı yapabilme
Kasa açılınca otomatik olarak, kasa içi LED aydınlatma
Batarya bitse dahi, dışardan bağlanabilen yedek batarya adaptörü
LED ekranda batarya durumu göstergesi
Yumuşak zemin kaplaması
Çizilmelere dökülmelere dayanıklı, kir tutmaz fırın toz boya
Türkçe kullanma kılavuzu
24 Ay Garanti

Mühlen Schutz Nb-H43-HQ modeli, dijital şifre “doğru” olarak girilip “#” butonuna basıldığı anda kapı 
motoru sayesinde, herhangi bir kolu çevirmeye gerek duymadan, otomatik olarak kapı kilitlerini içeri doğru 

çekerek kapı açılmaktadır. Aynı şekilde kasayı kapatma esnasında da şifre girilip “#” butonuna basılınca, 
kapı kilitlerini kasanın yuvasına iterek kasayı kapatmış olur. Bununla beraber kullanıcı dilerse, acil durum 

anahtarı yardımı ile de kasayı manuel olarak açıp kapatabilmektedir. 
Modelin LED ekranı sayesinde, kullanıcı girdiği şifreleri görebilme, şifre değiştirme ve hata mesajlarını 

rahatlıkla görebilmektedir. Kasa bataryasının zayıflaması durumda, ekranda bataryanın zayıfladığını 
gösterir uyarılar çıkmaktadır. Her ihtimalde batarya tamamen bitmiş olsa bile, yedek batarya kutusu 

sayesinde kasaya dışardan bağlanarak şifre paneli tekrardan aktif hale gelmekte ve doğru şifre girilip kasa 
kolayca açılabilmektedir. 

Ekstra güvenlik olarak üst üste 3 Kez hatalı şifre girilmesi durumda kasa kendini 1 dakika süre ile otomatik 
olarak bekleme moduna almaktadır.  3mm Q235 gövde çelik gövde ve 5mm Q235 çelik kapı yapısına sahip 

model, çizilmelere ve toz tutmaya karşın statik toz boya ile boyanmıştır.  Her türlü darbeye karşı son 
derece dayanıklı olan model, Duvara ve zemine monte edilmesi için 4 adet özel vidası ile beraber 

gelmektedir.
Tarih ve saat özelliği olan kasa, tuş paneli ve LED ekranı sayesinde, tarih/saat ayarlama özelliği rahatça 

kullanılabilmektedir. İki adet acil durum anahtarı, dört adet pil, Türkçe kullanma kılavuzu ve yedek batarya 
kutusu ile gelen model, iki katlı ergonomik yapısı ile çok daha organize olarak para ve değerli eşyaları 

korumaya yardımcı olmaktadır.

OTO-MOTOR İLE KİLİT VE KAPI AÇMA
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