
Kumbara Tipi ve Çekmeceli Depozitolu Çelik Kasa

Mühlen CS 70

Eşsiz Kullanıcı Paneli

Güçlü Alarm Sistemi

Güçlü Kapı ve Gövde

İkili kilit ve yine ikili şifreleme sistemi sayesinde olağanüstü güvenlik 
sağlayan MÜHLEN CS70 modeli kumbara kasanın içine atılan para ve 

değerli eşyaların düzgün durması için çıkartılabilir kasa içi siperliğe 
sahiptir. 

3 Farklı ekran aydınlatmasına sahip (beyaz, kırmızı, mavi) model, her 
durumda farklı renk aydınlatma ile kullanıcıyı uyarmaktadır. Aynı 
zamanda * tuşuna basarak şifre gizleme sistemi de bulunan panelin 
tarih, saat ve pil durumu göstergeleri de mevcuttur. 

MÜHLEN CS70 modeli, hırsızlığa karşı her türlü önlemi almasının 
yanında fazladan yüksek sesli alarm sistemleri ile donatılmıştır. 

Bunlardan ilki ardışık 3 hatalı şifre ile devreye girmektedir. İkincisi 
ise sarsıntı titreşim gibi durumlarda devreye girip 70 dB üzerinde 

ses çıkartarak çevredekileri uyarmaktadır. 

Son derece güçlü çelik kapıya sahip modelin 10mm kalınlığında çelik 
kapısı ve buna eşlik eden 30mm kalınlığında 5 adet çelik kapı sürgüsü 
bulunmaktadır. Bunun haricinde her türlü darbeye dayanıklı ve çok 
katmanlı yüksek karbon oranlı 3mm çelik gövdeye sahip modelin 
kolay taşınabilmesi için 4 adet çıkartılabilir minyatür tekerleği 
bulunmaktadır. 

Çekmecel� ve kumbara t�p� çel�k para kasası
Yönet�c� ve kullanıcı �ç�n �k� farklı ş�freleme
Bağımsız anahtarlı çekmece (33x30x9cm)
İk� adat k�l�t s�stem� (�k� anahtar �le açma)
Eşs�z kullanıcı panel� (güçlü ve kullanışlı)
3 Farklı renkte LED aydınlatmalı ekran
Emn�yetl� kumbara g�r�ş ağzı (18x2cm)
İk�l� anahtar (Ana Anahtar+ş�fre pas)
Peş� sıra 3 defa hatalı ş�fre �le alarm
Büyük boy kumbara t�p� çel�k kasa
Yüksek des�bell� ç�fte alarm s�stem�
Son derece şık ve kreat�f tasarım
Sarsıntı ve t�treş�me karşı alarm 
5 adet 30mm çel�k kapı sürgüsü
Yüksek karbon oranlı çel�k gövde
10mm kalınlığında güçlü çel�k kapı
Ş�fre veya Ş�fre+Anahtar �le açma
Kolay ş�fre değ�şt�reb�lme s�stem�
Para/eşya düzenley�c� �ç s�perl�k
Gen�ş LCD panelde uyarı s�stem�
Çıkartılab�l�r m�nyatür 4 teker
Kasa �ç� otomat�k aydınlatma
Duvara montaj v�da set�
Ş�fre g�zleme s�stem�

Kumbara Tipi Çelik Kasa
MÜHLEN CS70 modeli, özel olarak üstten pencereli (18x2cm ölçülerinde) kumbara 

tipi çelik kasa avantajını sunmaktadır. Bu özellik kasanın kapısını açmadan herhangi 
birinin para veya değerli belge, eşya gibi cisimleri rahatlıkla çelik kasaya koymasına 

ve penceredeki özel sistem sayesinde dışarı alınmamasını sağlamaktadır.
  

Anahtarlı Çelik Çekmece
MÜHLEN CS70 modeli çelik kasa açılınca otomatik olarak devreye giren iç 

aydınlatmasının yanında, kasaya entegre olan çelik çekmece sayesinde kullanıcı 
anlık olarak kasayı iki bağımsız bölme halinde kullanabilir. İki adet anahtara sahip 

çekmece her türlü zorlamaya karşı dirençli olarak tasarlanmıştır.
 

Büyük Boy Çelik Kasa
70cm yükseklik 42x38cm genişlik ve derinliğe sahip kumbara tipi çelik kasa 

yekpare olarak kullanıcıya oldukça geniş alan sağlamaktadır. Eşsiz iç tasarımı 
kasanın iç kısmı tamamen halı desenli yumuşak silikon ile kaplıdır.
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