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MÜHLEN Fire Safe K 1080
Ateşe Dayanıklı, Alarmlı ve Şifreli Çelik Kasa

Yangına Karşı Tam Koruma
1000°C’lik yangında bile 2 saat boyunca iç sıcaklığını 80°C altında tutarak en güçlü
yangınlarda dahi kasanın içindeki belge, para ve değerli eşya ve mücevherlerinizi yangından
ve yangınların yol açtığı olumsuzluklardan korumaktadır. Yangın anında kasanın içinin serin
kalmasının yanı sıra duman ve toz girmesini de engellemektedir.
En Büyük Boy Ağır Kasa
MÜHLEN markasının ağır ve ateşe dayanıklı çelik kasalarının en büyüğü olan modelin toplam
iç hacmi 222 litre (910x510x480mm) kapasitendedir. Tamamen çıkartılabilen veya 15 farklı
yükseklikte ayarlanan raf sistemi kullanıcıya dilediği alanı vermektedir. 230 kg. Ağırlığa sahip
model, kullanıcının çıkartabileceği 4 adet teker sistemine sahiptir.
Çifte Güvenlik Sistemi
Çelik kasanın izinsiz kişiler veya hırsızlar tarafından açılmaması ikili güvenlik sistemi
kullanılarak aynı anda şifre girilmesi ve anahtar kullanılması gerekmektedir. Bu durum
şifrenin veya anahtarın başka birilerinin eline geçmesi durumunda bile kasayı açmasını
imkânsız hale getirmektedir.

MÜHLEN K 1080
Sertifikalı Yangın Koruma
Bağımsız laboratuvarlarda bütün yangın testlerine tabi tutulan model KS,
SP, JIS yangın sertifikaları almaya hak kazanmıştır. 1000°C’lik yangında
bile iç ısısını 80°C’nin altında tutabilen yüksek kalitede ısı izolasyon
sistemine sahip MÜHLEN Fire Safe K-1080 modeli kasa içine yangın
dumanının dahi girmesini engellemektedir.

Alarmlı Kullanıcı Paneli
Doğru veya hatalı durumlarda kırmızı ve mavi olarak farklı renklerde
uyarı veren LCD ekranın yanı sıra, ardışık hatalı şifre girişleri ve
sarsıntı titreşim sırasında alarm veren kullanıcı paneline sahiptir.
Yönetici ve kullanıcı olarak iki adet şifreleme sistemi bulunan MÜHLEN
Fire Safe K-1080 modeli çelik kasa paneli pil durumu gibi birçok
durum için uyarı vermektedir

Zırhlı Gövde & Kapak
Zırhlı sisteme sahip MÜHLEN Fire Safe K-1080 modelinin gövdesi 3+3mm,
kapak kısmı ise 5+5mm kalınlıklarında iki farklı çelik plakadan üretilmiştir.
Bu iki plakanın arasında patentli ısı yalıtım malzemesi katmanlar halinde
yerleştirilmiştir. Toplam 9 adet ve 3cm çapında çelik kapı sürgüleri bulunan
modelin aynı zamanda çelikten kapı kolu bulunmaktadır.

Çok Yönlü Koruma
MÜHLEN Fire Safe K-1080 modeli, yangına dayanıklı şifreli büyük boy
çelik kasa gerek hırsızlıklara ve gerekse yangınlara karşı tam bir
koruma sağlamaktadır. Değiştirilebilir raf sistemi minin yanı sıra, kasa
aynı zamanda anahtar ile açılıp kapanan çelik çekmeceye sahiptir.
Model her türlü zorlama, kırılma, kesilmelere karşı son derece dirençli
yapıdadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yangına dayanıklı, büyük boy şifreli çelik kasa
1000°C yangında 120 dakika boyunca koruma
1000°C yangında iç sıcaklığını <80°C (altında)
Darbelere kesilmelere karşı ekstra zırhlı yapı
Patentli yangın ve duman izolasyon sistemi
Sahip olduğu yangın sertiﬁkaları: KS, SP, JIS
İsteğe bağlı ortak kasa olarak kullanabilme
Çelik katmanları: 3+3mm gövde 5+5mm
Şifre unutma veya sıfırlama buton sistemi
Hatalı şifre ve sarsıntı şifre alarm sistemi
İki farklı renkte LED’li uyarı ikaz sistemi
Şifre ve anahtar kullanarak açma (beraber)
İkili şifreleme sistemi (Master + Kullanıcı)
Güçlü kolay çevrilebilen çelik açma kolu
Yazılı, renkli ve sesli uyarı, ikaz sistemi
9 adet 3 cm çapında çelik kapı sürgüsü
Çıkartılabilen anahtarlı çelik çekmece
Büyük boy 222 litre (910x510x480mm)
Zırhlı çelik gövde (Çok katmanlı çelik)
Yeri değiştirilebilen raf (15 farklı alan)
Tarih, saat, pil ve uyarı göstergesi
Şifre yerine geçen yedek anahtar
Çıkartılabilir 4 adet tekerlek
Halı kaplamalı zemin
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