
Kumbara Tipi, Dışardan Pencereli Şifreli Çelik Para Kasası

Mühlen CS 60

Renkli LCD Ekran

Güçlü Kilit Sistemi

Güçlü Alarm Sistemi

Kullanıcı dilerse kasayı sadece şifre ile kapatıp ve şifre ile açabilir. 
Dilerse de kasayı ana anahtar ile kapatıp açmak için hem ana 

anahtar hem de şifre kullanır. Bunun haricinde kullanıcı ve yönetici 
olmak üzere ikili şifreleme sistemine sahip MÜHLEN CS60 kumbara 

tipi çelik kasa son derece güçlü yapıya sahiptir.

Beyaz, Mavi ve Kırmızı olmak üzere, her duruma karşı farklı renkte 
yanarak kullanıcıyı uyaran model, geniş ekranı sayesinde anlık pil 
seviyesini, saat ve tarihi göstermektedir. Bunun yanı sıra, şifrenin 
dışardan okunmaması istenirse kullanıcının önce “*” butonuna basması 
yeterli olacaktır.

5 adet 30mm çelik kilitleme sürgüsüne bulunan kasa kapağı, buna 
eşlik eden 10mm. Kalınlığında çelik kasa kapağına da sahiptir. Bu 

her türlü zorlamanın ve hırsızlığın üstesinden gelecek güçlü kapağı 
aynı zamanda eşsiz kilit iç tasarımına da sahiptir. Her ihtimalde ardışık olarak 3 defa hatalı şifre girişlerinde, kasa 70 

desibel’in üzerinde alarm sesi vermektedir. Bunun yanı sıra yine 
sarsıntı titreşim ve şoklara karşıda model aynı seviyede güçlü alarm 
vererek çevredekileri uyarmaktadır. 

Kumbara (depoz�tolu) t�p� ş�frel� çel�k kasa
18x2cm boyutlarında kumbara penceres�
5 adet 30mm çapında çel�k kapı sürgüsü
Yüksek güvenl�k sev�yel� k�l�t ve gövde
10mm yüksek karbon oranlı çel�k kapı
Yüksek sesl� alarm (70 dB den güçlü)
Ardışık hatalı ş�fre be sarsıntı alarmı
İk�l� anahtar (Ana Anahtar+ş�fre pas)
3mm yüksek karbonlu çel�k gövde
Para ve eşya düzenley�c� �ç s�perl�k
Çıkartılab�l�r 4 adet m�n�k tekerlek
Ş�fre veya ş�fre + anahtar �le açma
Tamamen s�l�kon halı �ç kaplama
2 Adet ana, 2 adet ş�fre anahtarı
İdeal boyutta çel�k kasa (60 cm)
3 renk aydınlatmalı LCD ekran
Kolay ş�fre değ�şt�rme özell�ğ�
LCD panelde uyarı s�stem�
Otomat�k LED aydınlatma 
Har�c� dış batarya kutusu
Duvara montaj v�da set�
G�zl� ş�fre g�rme butonu
24 Ay Garant�

Kumbara Tipi (Depozitolu)
MÜHLEN CS60 modeli, dışardan zarf, para veya diğer değerli eşyaları kasanın 
kapağını açmadan, kasanın içine koymak için, kasanın üst kısmında 18x2cm 

boyutlarında pencere (aralık) sistemi bulunan model, özellikle akaryakıt 
istasyonları, marketler ve bağış kasası için geliştirilmiştir.

 
Yüksek Güvenlik

10 mm kalınlığında çelik kapı ve buna eşlik eden her biri 30mm kalınlığında çelik 
kapı kilit sürgüsü sayesinde en zorlu durumlarda bile yüksek mukavemet 

sağlamaktadır. Bunun haricinde yüksek karbon oranlı çelik gövdesinin kalınlığı ise 
3mm/katman dır.

  
Eşsiz İç Tasarım

Geniş iç alan tasarımından ödün vermeden, üst penceresinde hırsızlığa karşı 
fazladan sistemler geliştirilmiştir. Ayrıca kasanın iç kısmının tamamı yumuşak halı 

desenli silikon ile kaplanmış olup, pencereden atılan para ve eşyaların dağılmaması 
için kasa içine çıkartılabilen siperlik konulmuştur. 
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