www.parasistem.com

info@parasistem.com

0212 479 25 25

MÜHLEN Fire Safe K 780
Ateşe Dayanıklı Şifreli Zırhlı Çelik Kasa

Yangın Karşı Koruma
Son derece güçlü gövdeye sahip MÜHLEN Fire Safe K-780 modeli, özel ısı yalıtım izolasyon
sistemi sayesinde 120 dakika boyunca 1000°C ateş içinde iç serinliğini 80°C altında tutarak
kasa içindeki belgelerin, paraların ve dahi mücevherlerin zarar görmesini engeller. Özel
laboratuvarlarda yangın testlerinden başarı ile çıkan model ömür boyu kullanılabilmektedir.
Büyük İç Alan
Geniş iç hacme sahip model 96 litrelik iç hacim kapasitesine sahiptir. 600x410x390mm iç
alan ölçülerine sahip model 1 adet çıkartılabilir veya yeri değiştirilebilir (9 farklı yükseklik)
raf sistemine sahip olmasının yanı sıra 1 adette içten kilitli gizli çekmece bölümü
bulunmaktadır.
İkili Güvenlik
Kasa açma güvenliğine son derece önem veren model, yetkisiz kullanıcıların engellenmesi
için anahtar ve şifrenin aynı anda kullanılması hedeflenmiştir. Dilen kişiler bu şekilde ortak
kasa olarak da kullanılmasını sağlar. Bir kullanıcıda anahtar olması, diğer kullanıcının şifreyi
bilmesi halinde kasa ancak iki kullanıcının bir araya gelmesi ile açılacaktır.

MÜHLEN K-780
Yangın Rezistansı
Çelik plakalar arasına yerleştirilmiş ısıya ve ateşe dayanıklı yangın
rezistansı sayesinde 2 saat boyunca 1000°C yangına karşı dayanabilen
MÜHLEN Fire Safe K 780 modeli iç serinliğini 80°C altında saklamaktadır.
Buda en değerli eşyaların belgelerin, paraların, harici belleklerin ve diğer
dijital materyallerin zarar görmesini engeller.

Alarm Paneli
Kullanıcı dostu panele sahip model, her durum için kullanıcıyı sesli,
yazılı ve ışıklı olarak uyarmaktadır. Bununla beraber üst üste 3 defa
hatalı şifre girilmesi durumunda kasa otomatik olarak alarm vermeye
başlar ve kullanıcı panelini 5 dk boyunca kilitler. Tarih saat özelliği
bulunan model aynı zamanda pil seviye durumunu da göstermektedir.

Zırhlı Gövde & Kapak
Son derece güçlü üretilen MÜHLLEN Fire Safe K 780 modeli, çok katmanlı
ve zırhlandırılmış gövde ve kapak yapısına sahiptir. 150 kg. Ağırlığa sahip
modelin çıkartılabilir teker sistemi bulunmaktadır. Bu sayede kolay
taşınmasının yanı sıra, bulunduğu yerde sabit kalmasını ve çalınmamasını
sağlar.

360° Koruma
Yangına karşı korumasının yanı sıra hırsızlık ve izinsiz kullanıcılara
karşıda en mükemmel korumayı sağlayan modelin 3mm (gövde) +
5mm (kapı) kalınlığında katmanlı çelik plakalar arasında yine çok
katmanlı ısı izolasyon malzemeleri ile kaplıdır. Bunun haricinde 30mm
kalınlığında 5 adet hareketli + 3 adet sabit çelik kapı sürgüsü
bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yangına dayanıklı çelik para ve değerli eşya kasası
120 dakika boyunca 1000°C yangına dayanıklı
Belirtilen sürede 80°C altında kasa iç ısısı
Sıradan yangına daha uzun süre dayanma
3+3mm gövde, 5+5mm çelik kapı kalınlığı
Kasa içi ısı yakıtım rezistansı (Katmanlı)
Her türlü darbe ve zorlamaya dayanıklı
Oksijen, testere… kesilmeyen dayanıklı
Master ve kullanıcı olarak iki farklı şifre
İsteğe bağlı olarak ortak kasa kullanımı
Eşsiz ve kullanıcı dostu şifreleme paneli
Hatalı şifre girişine karşı alarm verme
Anahtar ve şifre (aynı anda) ile açma
Yazılı ve renkli olarak uyarma sistemi
Aynı anda anahtar ve şifre kullanımı
Çıkartılabilen içten kilitli çekmece
96 litre iç alan (600x410x390mm)
Zırhlı ve çok katmanlı çelik gövde
Çıkartılabilen taşıyıcı teker sistemi
Çıkartılabilen 9 ölçekli raf sistemi
30mm çaplı 8 adet kapı sürgüsü
Tarih saat pil seviyesi gösterme
Şifre yerine geçen pas anahtarı
Kullanıcı uyarı ve ikaz özelliği
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