
Maxi Büyük Boy Şifreli Çelik Para Kasası

İkili Alarm Sistemi

Güçlü Gövde ve Kilit Yapısı

LED iç aydınlatma & Geniş LCD ekran

MÜHLEN Schutz 80-T modeli, çıkartılabilir geniş hacimli 4 raf 
sistemine sahiptir. Bunun haricinde özel kilitli bölmesine de sahip 

olan model son derece kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Para 
haricinde diğer değerli evrak ve eşyalarında rahatça içine alabilen 

model organize bir yapıya sahiptir. 

MÜHLEN Schutz 80-T modeli büyük boy elektronik para kasası, güçlü 
gövde ve menteşe sisteminin haricinde, hırsızlık ve soyguna karşı çifte 
alarm sistemi ile donatılmıştır. Arka arkaya 3 defa hatalı şifre 
girişlerinde veya kasa sarsıldığında/titrediğinde, model kullanıcı tuşlarını 
kilitleyerek 3 dakika boyunca güçlü bir şekilde alarm vermektedir. 

Gövde yapısı 3mm kalınlıkta güçlendirilmiş Q235 çelikten üretilen 
modelin, kapı kalınlığı ise 7 mm özel alaşımlı Q235 çelikten 

üretilmiştir. Bunun haricinde 7 adet çelik menteşe sistemi sayesinde 
en büyük ve en sert darbelere karşı son derece dirençli kale 

getirilen çelik kapısı ile de maksimum güvenlik sağlamaktadır. 

Kasa açılınca otomatik olarak devreye giren LED ışık sayesinde 
karanlıkta dahi kasa içi aydınlatılmaktadır. Ayrıca geniş LCD ekranı 
sayesinde, tarih ve saati göstermenin yanı sıra girilen şifreyi 
gösterme, kullanıcı ve yönetici şifrelerini değiştirme, batarya 
durumunu gösterme gibi birçok işlemde kullanıcıya kılavuzluk yaparak 
yardımcı olmaktadır. 

Çifte güvenlik sistemi, aynı anda şifre ve anahtar gereklidir.
Özel alaşımlı Q235 çelikten üretilen 3mm gövde 5mm kapı
LED aydınlatma ile kasa açılınca otomatik aydınlatma
Ardışık 3 hatalı şifre ile güçlü alarm verme sistemi
7’li kilit mekanizması ile darbelere karşı dirençli
Ev, ofis, satış mağazaları, dükkanlar için özel üretim
Ana anahtar ve acil durum anahtarlarını kullanarak açma
Çifte şifreleme komutu: Kullanıcı ve yönetici
Kullanıcı dostu geniş LCD ekran ile tüm işlemleri yapma
Harici batarya adaptörü ile dışardan müdahale imkânı
Kolay basılabilen “push” butonları ve açma topuzu
2 adet ana anahtar, 2 adet acil durum anahtarı 
Duvara sabitlenebilmesi için özel vida
Sarsıntı ve titreme durumlarında alarm verme
Geniş hacim boyutları: 800 x 410 x 355 mm
116 Litre en büyük model en geniş hacim 
Üst hazne ekstra kilitlenebilir raf bölmesi
Kasa içi yumuşak halıfleks kaplama 
Ayarlanabilir 4’lü raf sistemi
LCD ekranda batarya durumunu gösterme
Anti statik çizilmeye karşı fırın boya
LCD ekranda tarih ve saati ayarlama 
Kullanıcıyı uyaran LCD ekran
24 Ay Garanti

En Büyük Boy (116 Litre)
MÜHLEN Schutz 80-T modeli, 116 litrelik geniş iç hacmi ile markamıza ait en büyük şifreli para kasasıdır. 

800 x 355 x 410 mm boy ve en yapısına sahip model para ve değerli eşyalar 4 katlı ve geniş iç hacim 
sunmaktadır.

 
İkili Güvenlik Sistemi

Model iki güvenlik sistemi sayesinde, hırsızlığa, şifre unutmasına, anahtar kaybetmesine karşı tamamen 
güvenli hale getirilmiştir. Schutz 80-T modeli kasayı açmak için kullanıcının aynı anda hem anahtarı 

çevirmesi ve ardından şifreyi doğru şekilde girmesi gerekmektedir. Bu sayede anahtar veya kasanın şifresi 
başkasının eline geçmiş olsa dahi, kasayı açamamaktadır.

 
Şık Tasarımlı Estetik Görünüm

Markamızın en büyük modeli olan Schutz 80T modeli, paslanmaya çizilmeye karşı siyah boya üzerine, altın 
sarısı açma topuzu ve tuş paneline sahiptir. Son derece şık ve dekoratif olan model büyük hacmine rağmen 

son derece orantılı ve kullanışlı bir yapıya sahiptir. 

4+1 Katlı Raf Sistemi
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