
Yangına Dayanıklı Şifreli Çelik Para Kasası

MÜHLEN K-350

Zırhlı Gövde & Kapak

Eşsiz Kullanıcı Paneli

Çok Yönlü Koruma

Modelin en belirgin özelliklerinden birisi olan ateşe dayanıklılık için 
kasanın çelik plakalar arasına özel olarak geliştirilmiş çok katmanlı ısı 

rezistansları kullanılmıştır. Kasa bu sayede 2 saatlik 1000°C yangında bile 
iç ısısını 80°C altında tutmaktadır. Sıradan yangında (500-600°C) çok 

daha uzun süre yangına dayanabilir.

Çok katmanlı çelik gövdeden üretilen modelin, gövde ve kapak plakalar 
arası haricen güçlendirilmiş olup dışardan müdahalelere karşı son derece 
mukavemetli olup izinsiz kişiler tarafından açılması veya darp edilmesi 
imkansızdır. 60 kg. Ağırlığa sahip model için kullanıcı dilerse haricen 
muhafaza desteği yapabilmektedir.   

Tarih, saat, özelliği ayrıca düşük pil uyarı sistemi de bulunmaktadır. 
Doğru şifre ve hatalı şifre girişlerinde kullanıcıyı yazı ve farklı renk ışık 

sistemi ile uyaran model, ayrıca ardışık 3 kez hatalı şifre girilmesi 
sonucunda alarm verme özelliği de bulunmaktadır. Kullanıcı ve 

yönetici olarak, değiştirilebilen 2 farklı şifreleme sistemi bulunan 
model son derece şık görünüme sahiptir. 

Hırsızlığa ve yangınlara karşı tam bir koruma sağlayan MÜHLEN K-350 
modeli, bağımsız laboratuvar testlerinden tam başarı ile çıkmıştır. 
Kesme, delme, yanma, oksijen ile kesme veya en güçlü zorlamalara 
karşı haricen zırhlanmış durumdadır. 2 adet sabit 2 adet ise hareketli 
olmak üzere toplam 4 adet 30mm kalınlığında çelik kapı sürgüsüne 
sahip modelin kapısı ayrıca haricen güçlendirilmiştir.

Yangına dayanıklı çelik para ve mücevher kasası
1000°C yangında 2 saatlik iç ısısını 80°C altında 
Normal yangında çok daha uzun süre koruma
Kasa ve kapak içi ısı rezistansları kullanılmıştır
3+3mm çelik gövde ve 5+5mm çelik kapak
İsteğe bağlı ortak kasa kullanım sistemi
Delinmez, kesilmez, oksijen ile kesilmez
İki farklı şifre atama (yönetici/kullanıcı)
Eşsiz kullanıcı paneli ve alarm sistemi
Anahtar ve şifre (aynı anda) ile açma
Yazılı ve renkli olarak uyarma sistemi
24 Litre iç hacim (360x230x270mm)
Tarih, saat, ayarlama / gösterme
4 adet 30mm çaplı kilit sürgüsü
Acil anahtarı (şifre yerine geçer)
Çok katmanlı çelik gövde/kapak
Güçlü, zırhlı gövde ve kapak
Ana kilit anahtarı (iki adet)
24 Ay garanti

Yangına Karşı Koruma
MÜHLEN Fire Safe K-350 modeli çelik para kasası özel laboratuvarlarda test edilmiş ve 

1000°C ya kadar 2 saat boyunca ateşe karşı dayanıklıdır ve kasanın içinde bulunan para, 
belge ve değerli eşyaların zarar görmesini engeller. K-350 modeli şifre panelinde bulunan 

ısı kalkası sayesinde panelden kasa içine ısı girmesini de engeller. 
Geniş İç Alan

MÜHLEN Fire Safe K-350 modeli, çıkartılabilen orta rafı sayesinde tek bölme veya iki 
bölme halinde kullanılabilmektedir. 24 Litre hacme sahip modelin iç alan ölçüleri: 

360x230x270mm ölçülerine sahiptir. Konulan değerli veya hassas eşyalın çizilmesini 
önlemek için kasa zemini halı ile kaplanmıştır. 

Çifte Güvenlik
Başka birisinin kasa anahtarını bulması veya şifrenizi görmesi durumunda, model aynı 

anda şifre ve anahtar kullanılarak açılmaktadır. Kasa eğer iki kullanıcının ortak kasa olarak 
kullanılması istenirse, bir kullanıcının anahtara diğerinin şifreye sahip olması durumunda, 

kasayı açmak için her iki kullanıcının da kasanın başında olması gerekir. 
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