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MÜHLEN Fire Safe K 680

Yangına Dayanıklı Şifreli Zırhlı Çelik Kasa

2 Saat Yangına Dayanıklı
MÜHLEN Fire Safe K-680 modeli dijital şifreli çelik kasa, Uluslararası bağımsız birçok
laboratuvarda test edilerek 2 saat boyunca yangına karşı dayanıklı olduğunu kanıtlamış ve
sertifika altına almıştır. 120 dakikalık 1000°C lik yangına karşı dayanıklı olup iç serinliğini
80°C’nin altında saklamaktadır.
Organize İç Alan
Organize iç alan yapısına sahip model, 6 farklı yükseklikte ayarlanabilir ve çıkartılabilen raf
sistemine sahiptir. Bunun haricinde kilitlenebilir ve çıkartılabilen çelik çekmecesi bulunan
modelin zemini halı kaplıdır. Para, harici diskler, değerli belgeler, mücevher ve diğer değerli
eşyaları yangına ve hırsızlığa karşı güvende saklar.
Çift Güvenlik
Anahtarın başkasının eline geçmesi veya şifreyi başkasının bilmesi durumunda, izinsiz
kullanımların önüne geçmek için Anahtar ve şifrenin aynı anda kullanılması sonucunda kasa
açılmaktadır. Dileyen kullanıcılar, birisinde anahtar diğerinde ise şifre bulunması sonucu bu
kasayı ortak kasa olarak da kullanabilmektedir.

MÜHLEN K-680
Yangın Rezistansı
Farklı çelik katmanlar arasına ateş rezistansı yerleştirilerek hem kasanın
dış kabuğunun yangına daha dayanıklı hale getirilmesi sağlanmış olup,
hem de kasa içinin ısınmaması ve duman girmemesi hedeflenmiştir.
Bağımsız laboratuvarlar tarafından test edilip yangın sertifikası almaya
hak kazanan model 2 saatlik en şiddetli yangına bile dayanıklıdır.

Akıllı ve Alarmlı Panel
Şifre ve anahtar girişinin aynı panel üzerinde bulunduğu model,
ardışık 3 defa hatalı şifre sonucunda 3dk boyunca sesli olarak alarm
vermektedir. Doru ve hatalı şifre girişlerini, pil seviyesini, tarih e saati
farklı renkli ekranlarda gösteren model her durumda kullanıcıyı sesli
ve yazılı olarak uyarmaktadır.

Süper Güçlü Gövde
3+3mm olmak üzere iki farklı katmanda çelik gövdeye sahip olan modelin
kapı kalınlığı ise 5+5mm kalınlığındadır. Gerek gövde gerekse çelik kapı
katmanları arası zırhlandırılmış ve her türlü darbeye karşı dirençli hale
getirilmiştir. 130 kg. Ağırlığı bulunan modelin, yerine konduktan sonra
çıkartılabilir 4 adet teker sistemi bulunmaktadır

Çok Yönlü Koruma
Yangın ve hırsızlıklara karşı tam koruma sağlayan MÜHLEN Fire Safe
K-680 modeli, çelik ve yumuşak açmalı kapı kolu ile son derece
güvenlidir. 30mm kalınlığında ve 5 adet hareketli 3 adet sabit çelik
kapı sürgüsü bulunan modelin kapısı 200° açı ile açılmakta olup
kasanın daha organize kullanılmasını sağlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yangına dayanıklı dijital şifreli çelik para kasası
1000°C yangında 120 dakika boyunca dayanma
Yangın esnasında iç ısısını 80°C altında tutma
Çok katmanlı çelik gövde kapak (3+3/5+5mm)
Normal yangınlarda daha uzun dayanıklılık
Kasa ısı ve duman yalıtım izolasyon sistemi
Bağımsız laboratuvar yangın test sertiﬁkası
Darbelere ve kesilmelere karşı zırhlı sistem
Kullanıcı & yönetici olarak iki farklı şifreleme
Aynı anda şifre ve anahtar kullanarak açma
Şifre unutulması sonucu şifre pas anahtarı
İsteğe bağlı olarak ortak kasa kullanımı
Kullanıcı dostu LED ekranlı şifre paneli
Yazılı ve renkli kullanıcı uyarı sistemi
Ardışık hatalı şifre için alarm verme
68 litre iç hacim (490x410x340mm)
Çıkartılabilen içten kilitli çekmece
Çıkartılabilen 4 adet teker sistemi
Tarih saat pil seviyesi gösterme
30mm çaplı 8 adet kapı sürgüsü
Çıkartılabilen orta raf bölmesi
Çelik açma kapama kolu
İki adet ana kilit anahtarı
Halı zemin döşeme kaplı
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