
Yangına Dayanıklı Şifreli & Alarmlı Çelik Kasa

MÜHLEN K-430

Güçlü & Ağır Gövde

Dijital Şifre & Anahtar 

360° Koruma Sistemi

Bağımsız laboratuvarların test sonucunda 120 dakika boyunca 1000 C° 
yangına karşı dayanıklı olan MÜHLEN K-430 modeli, paralarınızı ve değerli 

eşyalarınızı hırsızlığın yanı sıra yangına karşı da korumaktadır. En güçlü 
yangında bile iç ısısını 80 C° altında kalmasını sağlayan model değerli 

eşyaların zarar görmesini engellemektedir.

78 kg. Ağırlığa sahip model, yüksek karbon oranlı 3+3mm kalınlığında iki 
adet çelik plaka arasında özel ısı izolasyon malzemesi bulunmaktadır. Kasa 
kapak kalınlığı ise 5+5mm kalınlığında ve aynı zamanda yüksek ısı 
izolasyonuna sahiptir. Her türlü darbe ve dış müdahalelere karşı dayanıklı 
olan model aynı zamanda kesilmeye ve ateş ile kesilmeye karşı da son 
derece güvenlidir.

Kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilen 3~8 hane arasında dijital 
şifre ve aynı anda anahtar kullanılarak açılabilen MÜHLEN Fire Safe 
K430 modeli, şifresinin unutulması durumunda, kasa ile gelen şifre 

anahtarı aynı zamanda şifre yerine geçerek kasa açılabilmektedir. 
Hatalı şifre girişlerine karşı alarm sistemine sahip model aynı zamanda 

kullanıcıyı uyaran yazılı sistemlere sahiptir.

MÜHLEN Fire Safe K430 modeli gerek hırsızlığa ve gerekse de en 
şiddetli yangınlara karşı son derece dayanıklı olup kullanıcısına her 
yönü ile tam koruma sağlamaktadır. 30mm kalınlığa sahip iki adet 
sabit ve iki adet hareketli çelik kapı sürgüsü bulunan model 2 adet 
ana anahtar ve 2 adet şifre anahtarı ile gelmektedir.

Dijital şifreli, yangına dayanıklı çelik para kasası
1000°C yangında, iç sıcaklık 80°C’nin altında
Darbelere ve kesilmelere karşı zırhlı sistem
1000°C yangında 120 dakikalık tam koruma
Patentli ısı, duman ve yangın izolasyonu 
Çift katmanlı ve izolasyonlu çelik gövde
CE, Rohs, KS, ISO-9001, SP, JIS Sertifikalı
İsteğe bağlı ortak kasa kullanım özelliği 
KS- Yangın & Isı Laboratuvarı sertifikası 
3 renkli kullanıcı dostu geniş LCD ekran
İki adet ana ve iki adet şifre anahtarı  
İkili şifre sistemi (Kullanıcı + Yönetici)
Şifre ve anahtar kullanarak kasa açma
Ardışık hatalı şifre için alarm verme
Yazılı ve renkli kullanıcı uyarı sistemi
Tarih saat, pil durumu gösterme
31 litre iç hacim (36x31x27,5cm)
30mm çaplı 4 adet çelik sürgü
Çıkartılabilir/ayarlanabilir raf
24 Ay garanti

Yangına Dayanıklılık
MÜHLEN Fire Safe K-430 modeli çelik para kasası, 2 saat boyunca 1000 C° lik yangında 
bile iç serinliğini 80 C° altında bırakarak, kasa içindeki para, belge ve değerli eşyaların 
zarar görmesini engellemektedir. Bağımsız laboratuvarlar tarafından test edilen model 

yangın sertifikalarına sahiptir.
Raflı İç Alan Yapısı

360x310x275mm iç ölçülerine sahip model 31 litrelik toplam iç hacme sahiptir. 
Çıkartılabilen orta rafı bulunan MÜHLEN Fire Safe K430 modeli, bu sayede kullanıcı dilediği 

gibi çelik kasayı organize olarak kullanabilmektedir.  Son derece ergonomik yapıya sahip 
model aynı zamanda geniş iç alana sahiptir. 

İkili Güvenlik
Tam güvenliğe sahip model, yetkisiz kişiler tarafından kasanın açılmaması için aynı anda 
anahtar ve şifre girilerek açılmaktadır. Bu sistem aynı zamanda kullanıcının dilerse ortak 
kasa olarak kullanmasına izin verir. Aynı zamanda şifrenin unutulması durumunda, şifre 

anahtarı ile gelmektedir.
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