
İki Katlı Büyük Boy Şifreli & Alarmlı Çelik Kasa

MÜHLEN D.Safe 150H

Organize Raf Sistemi

Güçlü Kilit Sistemi

Alarm & İç Aydınlatma

İki farklı çelik kapıya sahip model, kullanıcıya yüksek avantaj 
sunmaktadır. Kullanıcı bir bölümünü ortak kasa olarak kullanabileceği gibi 
diğer bölümünü ise özel eşya kasası olarak da kullanabilmektedir.  Farklı 
anahtarlar ve farklı şifreler ile açılan her iki çelik kapı sayesinde kasanın 

içinde birbirinden bağımsız iki farklı alan oluşturmaktadır. Alt kasa 
haznesi göreceli olarak üst kasa haznesinden daha büyüktür. 

Modelde alt ve üst kasada 1 er adet olmak üzere modelde toplam 2 adet 
çıkartılabilir veya yeri değiştirilebilir raf sistemi bulunmaktadır.  Bunun 
yanında alt katta 10, üst katta ise 4 farklı kademe raf yüksekliği ayarı 
bulunmaktadır. Bunun haricinde alt kasada bulunan mekanik şifreli iç kasa 
kullanıcılara daha özel alan sunmaktadır. Bunun yanında kasa kolay 
taşınması için kullanıcı tarafından çıkartılabilen 4 adet teker sistemi 
bulunmaktadır. 

30mm kalınlıktaki çelik kapı sürgüleri (Alt kasada 8 adet Üst kasada 3 
adet) kasayı dış müdahalelere karşı 360 derece korurken, güçlü kilit 

mekanizması ise kendi anahtarı ve şifresi dışında hiçbir şekilde 
açılmamaktadır. Kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilen ve 3~8 
hane arası şifreleme sistemine sahip model “yönetici” ve “kullanıcı” 

olmak üzere iki farklı şifreleme sistemi bulunmaktadır.

Ardışık 3 hatalı şifre girilmesi sonucu veya kasa sarsıldığında otomatik 
olarak 70 desibelin üzerinde gürültü ile alarm vermektedir. Bununla 
beraber kasa açıldığında (hem üst hem alt) kapının arkasında bulunan 
LED aydınlatma kısa bir süre kullanıcının işini kolaylaştırmak için 
kasanın içini aydınlatacaktır.  Tarih, saat, pil seviyesini gösteren dijital 
ekranı aynı zamanda yazılı olarak kullanıcı ikaz ve uyarı sistemine 
sahiptir.

Bağımsız iki katlı ve iki kapılı şifreli büyük boy çelik kasa
150x56x65cm ölçülerinde büyük boy şifreli çelik kasa
Toplamda 546 litrelik geniş ve iki bölümlü çelik kasa
10mm çelik kapı kalınlığı, 5mm çelik gövde kalınlığı
2 farklı çelik kapı, iki farklı panel, iki farklı anahtar 
Hatalı şifre ve sarsıntıya karşı çifte alarm sistemi
Açma yöntemi: Sadece şifre veya şifre + anahtar
Kasa açılınca otomatik LED aydınlatma sistemi
Kasa içi mekanik şifreli iç kasa (20x56x65cm)
Master ve kullanıcı olarak iki farklı şifreleme
Her iki kapı için farklı şifreleme ve anahtar
30mm kalınlıkta 11 adet çelik kapı sürgüsü
Duvara montaj seti (iki adet vida + dübel)
Alt kat 8 adet / üst kat 3 adet çelik sürgü
Alt katta 10 kademe raf yükseklik ayarı
Üst katta 4 kademe raf yükseklik ayarı
Her iki katta 1 er adet çıkartılabilir raf
Kolay taşınabilir 4 adet teker sistemi
Tarih saat, pil seviyesi ve uyarı ekranı
Harici pil yatağı ile dışardan aktivite
Gizli şifre girme girilebilen ekran 
Kolay değiştirilebilen şifreleme
Halı desenli silikon iç kaplama
Anti statik fırın boya sistemi

Büyük Boy & İki Katlı
150 cm yüksekliğe sahip model 56cm derinliğe ve 65cm genişliğe sahiptir.  Toplamda 546 

Litre iç hacme sahip MÜHLEN D.Safe Box 150H modeli, en büyük çelik kasalarımızdan biridir.  
İki farklı çelik kapısı olan model, para, laptop, dosya ve klasörler, kayıt cihazları ve diğer her 

türlü değerli eşyayı içine alacak kadar büyük ve güvende tutacak kadar güçlüdür.
Kalın Q235 Çelik Gövde

Q235 yüksek karbon oranlı çelikten üretilen modelin kapı kalınlığı 10mm, gövde kalınlığı ise 
5mm dir. 128 kg ağırlığa sahip model her türlü darbelere, kesilmelere, zorla açılmalara karşı 
son derece mukavemetli yapıya sahiptir.  Bunun yanı sıra anti statik fırın boya ile kaplı çelik 

yüzeyi, çizilmelere karşı dirençli yapıdadır. Duvara monte etmek için 2 adet özel çelik vida ve 
dübeli ile gönderilen model, ayrıca harici batarya yatağı da bulunmaktadır. 

Anahtar ve/veya Şifre
Dileyen kullanıcı kasayı şifre ile açabileceği gibi (şifre ile açmak için anahtar kullanmadan 

sadece topuzu çevirerek kasanın kapatılması gerekiyor) dileyen kullanıcı ise kasayı hem şifre 
hem anahtar kullanarak (şifre + anahtar ile kasayı açmak için, kasayı kapatırken anahtar ile 

kapatmak zorundadır.) kapatıp açabilir.  Ayrıca şifrenin unutulması durumunda şifre 
anahtarını kullanarak da kasa açılabilmektedir.

İki Kapı & İki Panel
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