
Yangına Dayanıklı Şifreli & Alarmlı Çelik Kasa

MÜHLEN K-580

Güçlü & Ağır Gövde

Dijital Şifre ve Anahtar

Tam Koruma Sistemi

Özel olarak geliştirilen yangın ve ısı yalıtım rezistansı sayesinde eş 
şiddetli yangınlarda bile 2 saat boyunca kasa içinin serin (80° altında 

kalmasını) sağlar. MÜHLEN Fire Safe K-580 modeli, her türlü belge, para 
ve mücevherleri yangın tehlikesine ve hırsızlığa karşı korumaktadır.

Her türlü darbelere dirençli 3+3mm gövde (kapak:5+5mm) yapısı yüksek 
karbon oranlı iki adet çelik plaka arasına ısı izolasyon malzemesi ve 
güçlendirilmiş zırh malzemesi ile doldurulmuştur. 100 kg. Ağırlığa sahip 
modelin kolay taşınması için, çıkartılabilen 4 adet tekeri bulunmaktadır.

3~8 hane arası iki farklı dijital şifreleme sistemi bulunan modelin 
kullanıcı ve yönetici şifresi bulunmaktadır. Ardışık hatalı şifre girilmesi 

veya kasanın yerinden oynatılması durumunda çelik kasa otomatik 
olarak alarm vermektedir. LCD ekranda yazılı ve renkli olarak kullanıcı 

uyarı sistemine sahip model ayrıca tarih ve saat özelliği 
bulunmaktadır.

MÜHLEN Fire Safe K-580 modeli, yangınlara dayanıklı olmasının 
yanında, hırsızlığa ve izinsiz kullanıma karşı tam koruma 
sağlamaktadır. Kullanıcısına 360° koruma sağlayan model 
kesilmelere, delinmelere karşı dirençli olan model 2 adet ana anahtar 
2 adet şifre pas anahtarı ile gelmektedir. 

Yangına dayanıklı ve Dijital şifreli çelik para kasası
1000°C yangında 120 dakika boyunca koruma
Darbelere ve kesilmelere karşı ekstra güçlü
Patentli yangın, ısı, duman izolasyon sistemi
1000°C yangında iç ısısını 80°C altında tutar
İki katmanlı ve patentli yalıtım çelik gövde
CE, Rohs, KS, ISO-9001, SP, JIS Sertifikaları
İsteğe bağlı ortak kasa kullanım özelliği 
KS laboratuvar test sertifikalı çelik kasa
Şifre unutma/sıfırlama anahtar sistemi
LED ekranlı kullanıcı dostu şifre paneli
İkili şifre sistemi (Kullanıcı + Yönetici)
Anahtar ve şifre ile açma (aynı anda)
Hatalı şifre ve sarsıntı alarm sistemi
Kullanıcı uyarı/ikaz: Yazılı ve LED‘li
2 adet ana + 2 adet şifre anahtarı
Pil durumu, tarih, saat gösterme
30mm çaplı 8 adet kapı sürgüsü
Çıkartılabilen iç çekmece (kilitli)
67 litre iç hacim (40x42x34cm)
Sarsıntı ve hatalı şifre alarmı
Çıkartılabilen 4 adet tekerlek
Çıkartılabilir/ayarlanabilir raf
24 Ay garanti

Yangına Dayanıklılık
MÜHLEN Fire Safe K-580 modeli tam 120 dakika boyunca 1000°sıcaklığa dayanabilen model 

iç sıcaklığını 80° altında tutmaktadır. Bağımsız laboratuvarlar yangına karşı dayanıklılık 
sertifikasına sahip model dünyanın 37 ülkesinde güvenle kullanılmaktadır.

Organize Alan
Orta ölçekli boyutuna sahip model çıkartılabilir ve 5 farklı yükseklikte ayarlanabilir raf 

sisteminin yanı sıra faklı anahtarla açılabilen çıkartılabilen çekmece sistemine sahiptir. Halı ile 
kaplı kasa iç zemini, kasaya konan eşyaların çizilmesini engellerken çelik çekmecesi içine 

konan değerli eşyaları muhafaza eder.
 

İkili Güvenlik Sistemi
MÜHLEN Fire Safe K-580 modeli, aynı anda anahtar ve şifrenin girilmesi ile açılmaktadır. Bu 
çifte güvenlik sistemi sayesinde aynı zamanda dileyen iki kişinin kasayı ortak kasayı olarak 

kullanmasını sağlamaktadır. Yüksek Alman mühendisliğinde üretilen model CE, Rohs, KS, 
ISO-9001, SP ,JIS gibi kalite ve nitelik sertifikaları bulunmaktadır. 
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