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MÜHLEN Fire Safe 97

Yangına ve Suya Dayanıklı Şifreli Çelik, Para ve Değerli Eşya Kasası

Yangına ve Suya Dayanıklı
Son derece Yüksek Alman mühendisliği ile tasarlanan MÜHLEN Fire
Safe 97 modeli kasa, saatlerce maruz kalması halinde bile her türlü
yangına veya suya karşı son derece dayanıklı ve dirençli olarak
üretilmiştir.
Kademeli Alarm Sistemi
Kullanışlı kasa iç yapısı ve çıkartılabilir veya yeri değiştirilebilir
çekmece rafına sahip olmasını yanında Model hatalı şifre ve sarsıntılara
karşı (3+1 farklı sarsıntı şiddet ayarı) durumlara karşı alarm verme
özelliğine sahiptir.
Sızdırmazlık Montajı
MÜHLEN Fire Safe 97 modeli şifreli kasa, beraberinde gelen montaj
kılavuzu ve özel sızdırmazlık sağlayan montaj seti ile beraber gelen
model, dileyen kullanıcı tarafından zemine montaj edilerek, yangına ve
suya karşı dayanıklılığını sürdürebilmektedir.

Mühlen Fire Safe 97
Yangın Koruması
UL Yangına Dayanıklı sertifikasına sahip model, 1010ºC gibi değerli
madenlerin erime sıcaklığında dahi 120 dakika boyunca, iç sıcaklık
177ºC'nin altında kalmaktadır. Normal yangının 500~800ºC arasında
olduğunu düşünürsek, model çok daha uzun sürede çok daha düşük
iç sıcaklığında koruma sağlayabilmektedir.

Dijital Şifre Paneli
Son derece şık ve bir o kadar güçlü LED ışık göstergeli kontrol
paneli ile kullanıcı sesli veya sessiz olarak şifre girebilmekte ve
şifre değiştirebilmektedir. Şifre kullanarak veya anahtar ile
açılabilen kasanın açma/kapama kolu metalden üretilmiştir.

Su Koruması
Tamamen suya daldırıldığı durumlarda bile 8 saatin üzerinde bir
zamanda içine su hiç su sızdırmadığı ve içinin tamamen kuru kaldığı
yapılan testlerde belgelenmiştir. Bununla beraber sızdırmazlık contası ile
kasa zemine monte edilse dahi aynı güvenlik ve sızdırmazlık durumunu
muhafaza etmektedir.

Çok Katmanlı Güçlü Gövde
Gerek hırsızlara karşı koruması için katmalı çelik gövde ve kapı, gerek
yangına karşı dayanıklı olması için patentli koruma sistemi ve suya
karşı sızdırmazlık korumaları ile 360 derecelik tam koruma
sağlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Suyun içinde sızdırmazlık süresi: 8 Saatten fazla
500~800 ºC ev yangınında iç serinlink:3~4 saat
1010ºC aşırı ısıya direnç kuvveti: >120 dakika
Yüksek Alman mühendisliği UL sertiﬁkası
Hırsızlığa karşı: Çok katmanlı çelik gövde
Kapı güvenliği: Çok katmanlı çelik kapı
Kullanıcı Arayüzü: Numerik tuş takımı (LED)
Pil seviyesi göstergesi: LED sinyal durumu
Yeri değiştirilebilir raf sistemi: Var 3 kızak
Kasa açma sistemi: Şifreleme veya anahtar
Alarm verme sistemi: Hatalı şifre, sallantı
Sarsıntı alarm seviyesi: 3 kademe+Kapalı
Kapı Kolu: Metalden ve yumuşak açılan
Dış boya sistemi: Anti statik fırın toz boya
Montaj: Zemin Montaj takımı ile beraber
Kullanıcı şifresi değiştirebilme: Var
Çelik kapı açılma derecesi: 270 º
Çelikten üretilmiş kilit silindirleri
24 Ay tam garanti
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