
ELEKTRONİK PARA VE DEĞERLİ ESYA KASASI

MÜHLEN Schutz Sb-H43-TA

İKİ TÜR KASA AÇMA YÖNTEMİ

İKİ KATLI & 33 LİTRE HACİMLİ

GÜÇLENDİRİLMİŞ GÖVDE YAPISI

Mühlen Schutz Sb-H43-TA modeli, LED uyarı ışıkları (Yeşil, Sarı, 
Kırmızı) sayesinde kullanıcıyı her tür ihtimale karşın uyarmaktadır. 

Bunlar arasında, doğru şifre, hatalı şifre, Yönetici ve kullanıcı 
şifreleri gibi bir çok durumda hem sesli hemde ışıklı olarak uyarılar 

vermektedir. Ayrıca şifrenin üst üste 3 defa hatalı girilmesi 
durumunda tuş takımını kilitlemekte ve  kasa 1 dakika boyunca 

alarm vermektedir.  

Mühlen Schutz Sb-H43-TA modeli, iki tür kasa açma yöntemine sahiptir. 
Kullanıcı dilerse şifre, dilerse acil durum anahtarı yardımı ile kasayı 
açabilmektedir. Ayrıca değiştirilebilir yönetici ve kullanıcı şifrelerine 
sahiptir. Bütün şifreler unutulsa bile kasa acil durum anahtarı yardımı ile 
açılıp, şifre sıfırlama düğmesine basılarak, tüm şifreler fabrika ayarlarına 
geri çevrilebilmektedir. 

33 Litre hacme sahip olan model, 430(ön)x210(dik)x360(yan) mm 
ebatlarına sahiptir. Kompakt tasarıma sahip olan model, ev, ofis, 

otel vb. için özel olarak üretilmiştir.  2 adet manuel yedek anahtara 
sahip model, Pil zayıflaması durumda, kırmızı ışığı yakarak 

kullanıcıyı pilin değişmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. 

Mühlen Schutz Sb-H43-TA 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. 
Bununla beraber kasanın içi yumuşak zemin ile kaplanmıştır.

Yönetici ve Kullanıcı İçin Ayrı Değiştirilebilir Şifre
Yanlış şifre ile açmalara karşın alarm verme özelliği
Q235 özel çelikten üretilen 3mm gövde, 5mm çelik kapak
Kapı açılınca otomatik LED ışıkla iç aydınlatması
33 Litre hacim, 430x360x210 mm boyutları
Kompakt tasarım, güçlü gövde yapısı 
Kapak içi şifre sıfırlama butonu
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 Işıkları 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 Sb-H43-TA modeli, Keydad yardımı ile kolay değiştirilebilen yönetici & kullanıcı 
şifrelerine sahiptir. Ayrıca kasa ile beraber gelen iki adet acil durum açma anahtarı sayesinde 

kullanıcı dilerse şifre, dilerse anahtar ile kasayı açıp kapatabilir. 
 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, 4 adet kalem pil, 1 adet Türkçe kullanma kılavuzu ve 4 adet duvara veya zemine 
montaj vidası ile gelmektedir.

Hatalı şifre (üst üste 3 defa) durumunda, kasa tuşları kilitlemekte ve 1 dakika boyunca alarm 
vermektedir. Mühlen Schutz Sb-H43-TA hatalı şifre, doğru şifre, şifre değiştirme gibi birçok 

durumda kullanıcıyı uyaran sesli ve ışıklı olarak uyarmaktadır. Bununla beraber gizlenmiş acil 
durum anahtar yuvası kapağı sayesinde, anahtar deliği görünmemektedir.

33 Litre hacme sahip olan Mühlen Schutz Sb-H43-TA modeli, 430mm*360mm*210mm 
ebatlarına sahiptir. Ayrıca Kasanın kapısı açıldığında otomatik olarak devreye giren iç LED ışık 

ile kasanın içi aydınlatılmaktadır. 
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