
Yangına Dayanıklı Şifreli Çelik Kasa

MÜHLEN K 880

Zırhlı ve GÜçlü Gövde

Eşsiz Kullanıcı Paneli

Her Yönlü Koruma

Yüksek Alman teknolojisine sahip MÜHLEN Fire Safe K-880 modeli, 
bağımsız laboratuvarlar tarafından ateşe dayanıklılık testi yapılmış ve KS, 

SP, JIS sertifikalarına sahip olmuştur. CE belgesine sahip model aynı 
zamanda ISO onaylı üretimden geçmektedir. Gövde ve kapak dolgusu 

patentli ve yüksek kalitede izolasyon sistemi ile donatılmıştır.

Son derece güçlü gövde ve kapı yapısına sahip model, her türlü darbelere 
ve zorlamalara karşı son derece dirençli yapıdadır. 5 adet hareketli ve 3 
adet sabit çelik kapı sürgüsüne sahip modelin her bir sürgü kalınlığı 30mm 
çapındadır. Bunun yanında yine paslanmaz çelikten üretilen kapı açma kolu 
son derece güçlü yapıdadır.

Ardışık hatalı şifre girilmesi sonucu alarm verme özeliğine sahip 
kullanıcı paneli aynı zamanda tarih ve saat gösterme özelliğine de 
sahiptir. Her duruma karşı kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyaran 

panel, renkli LED ekranı sayesinde doğru durumlarda mavi, hatalı 
durumlarda ise kırmızı rengi alarak kullanıcıya yol göstermektedir. 

Para ve değerli eşyalarınızı gerek yangın gerekse hırsızlığa karşı tam 
koruma sağlamaktadır. Çifte güvenlik (anahtar+şifre), patentli ısı yalıtım 
sistemi, kesilmelere, darbelere karşı dirençli yapısı ise kullanıcısına her 
yönden tam bir koruma sağlamaktadır. Bunun haricinde iki farklı şifreleme 
sistemi bulunan model hatalı şifrelere karşı alarm özelliği bulunmaktadır.

Yangına dayanıklı şifreli ve anahtarlı çelik kasa
1000°C yangında iç ısısını 80°C altında koruma
1000°C’lik ateşe 120 dakika boyunca koruma
Özel zırhlı gövde ile darbelere karşı dirençli
KS, SP, JIS yangın, duman ve ısı sertifikaları
Patentli ısı, yangın ve duman izolasyonu
İsteğe bağlı ortak kasa kullanılabilme 
3+3mm çelik gövde, 5+5mm çelik kapı
Çelik katmanlar arası zırhlandırılmış sistem
Çelik katmanlar arası ısı izolasyon sistemi
Tek tuşla şifre yenileme değiştirme sistemi
Ardışık hatalı şifre girişinde alarm verme
İsteğe bağlı olarak ortak kasa (iki kişilik)
Renkli ekran uyarı sistemi (Kırmızı, Mavi)
Anahtar ve şifre kullanarak kasayı açma
Yönetici + Kullanıcı Şifreleme sistemi 
Güçlü çelik kasa açma/kapama kolu
Sesli, yazılı, renkli kullanıcı uyarı sistemi
8 adet 3 cm çapında çelik kapı sürgüsü
Özel iç çelik çekmece (Harici anahtarlı)
Büyük boy 119 litre (710x430x390mm)
Çok katmanlı zırhlı çelik gövde (patentli)
12 farklı noktada yeri değişilebilir raf
Tarih, saat, pil ve uyarı ekranı

Yangına Karşı Dayanıklı
MÜHLEN Fire Safe K-880 modeli çelik kasa 120 dakika boyunca 1000°C’ C’lik yangınlar dahi, 
ısı izolasyonu sayesinde iç ısısını 80°C altında tutarak kasanın içindeki belgelerin, paraların 

ve diğer değerli eşyaların zarar görmesini engellemektedir. Bunun haricinde patentli 
sızdırmazlık contası sayesinde kasanın içine duman girmesini de engellemektedir.

Güvenli ve Ağır
180 kg. Ağırlığa sahip MÜHLEN Fire Safe K-880 modeli, hırsızlara karşı son derece güvenlidir. 

Kullanıcı tarafından çıkartılabilen 4 adet taşıma ve sürükleme tekerleri bulunan model geniş 
iç hacme sahip tir. Çıkartılabilen anahtarlı çelik çekmecesinin yanı sıra tamamen çıkartılabilir 

veya 12 farklı noktada yeri değiştirilebilen raf sistemi bulunmaktadır. 
Anahtar ve Şifre

Aynı anda anahtar ve şifre kullanılarak açılabilen model, kullanıcıya tam bir güvenlik 
sağlamaktadır. Bu çifte güvenlik önlemi, anahtarlar başkasının eline geçtiğinde veya şifreyi 

izinsiz kişilerin görmesi durumunda kasa her ihtimalde güvende kalacak ve sadece sahibi 
tarafından açılacaktır. 
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