
ELEKTRONİK PARA VE DEĞERLİ EŞYA KASASI 

GÜÇLÜ VE GÜVENLİ

FONKSİYONEL GENİŞ LCD EKRAN ve İÇ AYDINLATMA

90 LİTRE İLE EN BÜYÜK HACİM/600mm*410mm*355mm

Mühlen Schutz Se-60T-LGK modeli, aynı anda hem şifreleme veya 
anahtar yardımı ile beraber açılmaktadır. Buda kullanıcıya 

maksimum güvenlik sağlamaktadır. Ayrıca çelik kasa 3 kez üst üste 
hatalı şifre girilmesi ve sarsıntı sırasına 1 dakika boyunca alarm 

vermektedir. Değiştiribilen yönetici ve kullanıcı şifreleri sayesinde 
oldukça kullanıcı dostu olan model çok rahat çevrilebilen kilit açma 

mandalına sahiptir.  

Model, 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 kapısında 7 adet kalın kilit mekanizması sayesinde en derin 
darbelere bile oldukça dayanıklıdır. 

Şifrelemenin yanı sıra, tarih ve saat fonksiyonu da girilebilen geniş 
LCD ekranı sayesinde, kullanıcıyı her durumda uyarmaktadır. Bunlar 

arasında, açık, kapalı, doğru şifre, hatalı şifre, şifre değiştirme, 
batarya durumu gibi yazılı sesli olarak bir çok ikaz ve uyarı 

bulunmaktadır. Arıca çelik kasanın açılması ile devreye giren, LED 
aydınlatma ile kasanın içi aydınlatılmaktadır.

Mühlen Schutz Se-60T-LGK, modeli 90 litre ile en büyük hacme sahip 
modelimizdir. Her ne kadar taşınabilir türden çelik kasa olsa bile, 
dileyen kullanıcı dahili vidaları ile kasayı duvara rahatça monte 
edebilmektedir.  Model çıkartılabilir 3 raf bölmesi ve 1 adet kilitli özel 
bölmeye sahiptir. Kullanıcı isterse raf bölmelerini çıkartıp kasayı çok 
daha geniş tek bölme olarak kullanabilmektedir. 

Aynı anda şifre ve anahtar ile açılan maksimum güvenlik
Yönetici ve Kullanıcı İçin Ayrı Değiştirilebilir Şifre
Yanlış şifre ile açmalara karşın alarm verme özelliği
Çıkartılabilen 3 raf özelliği sayesinde daha organize
Kasa için ayrıca kilitli, özel bölme alanı
7 adet kilitleme mekanizması ile mükemmel güvenlik
Sarsıntı ve titreşimlere karşın alarm verme özelliği
Q235 özel çelikten üretilen 3mm gövde, 5mm çelik kapak
90 Litre hacim, 600x410x355 mm boyutları
Muhasebe, Ev, Otel ve Ofisler için özel üretilmiştir
Duvara monte edilebilmesi için 4 adet özen vida
Aynı anda dijital şifre ve anahtar ile kasayı açabilme
Manuel olarak ana anahtar ve acil durum anahtar yardımı ile kasayı açabilme
LCD Ekran yazılı ve sesli uyarı sistemi (Doğru/Hatalı Şifre, şifre yenileme vs)
LCD Erkanı sayesinde tarih ve saat ayarı yapabilme
İki adet yedek ana anahtar, iki adet acil durum anahtarı ve 4 adet yedek kalem pil
Kasa açılınca otomatik olarak, kasa içi LED aydınlatma
Kolay çevrilebilen kilit çevirme mekanizması
Batarya bitse dahi, dışardan bağlanabilen yedek batarya adaptörü
LCD ekranda batarya durumu göstergesi
Yumuşak zemin kaplaması
Çizilmelere dökülmelere dayanıklı, kir tutmaz fırın toz boya
Türkçe kullanma kılavuzu
24 Ay Garanti

Mühlen Schutz Se-60T-LGK, Tam emniyetli elektronik para ve değerli eşya kasası, aynı anda dijital şifre ve 
manuel anahtar yardımı ile açılmaktadır. Bu sayede, şifreyi başka birisi bilmiş olsa dahi, sananın ana anahtarına 
ihtiyacı vardır. Veya Anahtarı başka birisi bulmuş olsa dahi kasayı açabilmek için şifresini bilmesine veya ayrıca 

ayrıca acil durum anahtarına sahip olması gerekmektedir.

Mühlen Schutz Se-60T-LGK çelik kasa modeli, üstün güvenliği sağlaması için, 3mm Q235 metalden oluşan çelik 
gövde yapısına ve 5mm Q235 metalden oluşan çelik kapı yapısına sahiptir. Ayrıca çelik kapısında tam 7 adet 

kalın kilit mekanizması mevcuttur. Model 2 adet ana açma anahtarının yanı sıra ayrıca 2 adet acil dudum 
anahtarı ile beraber gelmektedir. Yumuşak zemin ile kaplanmış model, ahşap veya beton duvara monte 

edilebilmesi için dört adet özel üretim vidası mevcuttur. 
Geniş LCD ekrana sahip modelin, dijital şifrelemenin yanı sıra tarih ve saat özelliği de bulunmaktadır. Ayrıca 
model, hatalı şifre, kapı açma, kapama, şifre değiştirme, doğru şifre girme gibi birçok işlemde yazılı ve sesli 

olarak ekranda uyarı vermektedir.

Mühlen Schutz Se-60T-LGK modeli, çift alarm sistemine sahiptir. Bunlar 3 defa üst üste hatalı şifre girme sonucu 
veya kasa sarsıldığında/titrediğinde devreye girer ve 1 dakika boyunca alarm vermeye devam eder. Bununla 
beraber kasa toplam 3 adet bölme ve 1 adet ayrıca anahtarlı kapalı bölmeye sahiptir. Kullanıcı dilerse bölme 

çekmecelerini çıkartıp, kendine çok daha geniş tek bir alan organize edebilir. Ayrıca acil durum yedek akü 
sistemi sayesinde, kasanın pilleri bitmiş olsa bile, dışardan entegre edilen akü sayesinde, kullanıcı şifrelerini 

rahatlıkla girebilir ve kasayı açabilir.
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