
Büyük Boy Şifreli ve Alarmlı Çelik Kasa

MÜHLEN Grand Safe 150H

Hassas Alarm Sistemi

Organize Alan Yapısı

Şık ve Kreatif Tasarım

Girilen şifreyi ister ekranda gizleyerek isterseniz açıktan göstermesine 
izin veren kullanıcı panelinde aynı zamanda saat, tarih ve pil düzeyi 

göstergesi de bulunmaktadır.  Kasa açılınca otomatik LED aydınlatma ile 
kasa içini aydınlatan model kullanıcıyı yazılı olarak uyarmaktadır.  Son 

derece şık ve güçlü yapıya sahip kullanıcı paneline eşlik eden kolay 
çevrilebilen kapı tokmağı topuzu bulunmaktadır.

Ardışık 3 defa hatalı şifre girilmesi sonucu veya kasa sarsıntıya uğraması 
sonucunda model 70 desibelin üzerinde yüksek ses ile alarm vermektedir.  
Kolay taşınması için kullanıcı tarafından çıkartılabilen 4 adet teker sistemi 
bulunan model, mekanik şifreli gizli iç kasa haznesi bulunmaktadır. 18 
kademeli raf yükseklik ayarına sahip model toplamda iki adet raf ile 
gelmektedir.

İster tek parça istenirse raflı olarak kullanılabilen model 546 litrelik 
son derece geniş iç alan yapısına sahiptir.  Halı desenli yumuşak 

silikon ile kaplı iç hazne bu sayede içine konan eşyaların çizilmesinin 
önüne geçmektedir.  Kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilen 

şifreleme yapısında yönetici ve kullanıcı olarak iki farklı şifre sistemi 
bulunmaktadır.

Zırhlı ve iç destekli çelik gövde yapısı en zorlu şartlarda ve 
zorlamalarda dahi esnemeyerek kullanıcıya maksimum güvenlik 
sağlamaktadır. Kasa ile beraber gelen iki adet çelik vida + dübel ile 
gerek beton ve gerekse ahşap duvara kolayca montaj edilebilen 
model, son derece şık ve kreatif yapıya sahiptir. Çizilmeye karşı 
dayanıklı anti statik fırın boya ile kaplı model, siyah renk üzerine gold 
rengi ince detaylar ile sunulmuştur. 

Toplamda 546 litrelik ve 150cm yüksekliğinde çelik kasa
150x56x55 cm boyunda, yekpare ve tek kapılı çelik kasa
Kullanıcı ve yönetici olarak iki farklı şifre atama sistemi
Ardışık hatalı şifre ve sarsıntı için alarm verme özelliği
Kasa açılınca LED ile otomatik kasa içi aydınlatma 
Şifre veya şifre + anahtar kullanarak kasayı açma 
Yüksek karbon oranlı Q235 çelikten özel üretim
Çıkartılabilen ve yeri değiştirilebilen raf sistemi
10 adet 30mm kalınlığında çelik kapı sürgüsü
Duvara montaj seti (2+2 Çelik vida ve dübel)
10mm çelik kapı, 5mm çelik gövde kalınlığı
18 kademe raf yüksekliği ayarlama sistemi
Çıkartılabilir değiştirilebilir 2 adet raf sistemi
Harici batarya yuvası ile paneli aktif etme
Tarih saat, pil seviyesi gösterme ekranı
Kolay dönebilen açma kapama topuzu
Tarih saat ve pil durumunu gösterme
Şifre sıfırlama ve değiştirme butonu
2 adet normal 2 adet şifre anahtarı
Harici şifre anahtar sistemi (2 adet)
İster gizli ister açık şifre girebilme
Çıkartılabilir 4 adet teker sistemi
Halı desenli silikon iç kaplama 
Anti statik çizilmez fırın boya

Tek Parça / Yekpare
MÜHLEN Grand Safe 150H modeli, raflı veya rafsız olarak kullanılabilmekte ve kullanıcıya 150 

cm yüksekliğinde (-20cm kilitli bölme) yekpare alan sunabilmektedir. Değerli ve büyük 
eşyasını saklamak isteyen kullanıcılara yüksek avantaj sağlan bu yapısı sayesinde dileyen 

kullanıcı kasa ile gelen 2 adet raf ile beraber kullanabilmektedir. 
Güçlü Gövde ve Kapı

10mm kalınlığında çelik kapı ve 5mm kalınlığında çelik gövde yapısına sahip MÜHLEN Grand 
Safe 150H modeli, her türlü dış müdahale ve darbelere karşı dirençli yapıda üretilmiştir. 

Yapılan darbe, zorlama, kırma, gövde ve kapı testlerinden başarı ile çıkan model toplamda 
10 adet 30mm kalınlığında çelik kapı sürgüsüne sahiptir. Bu sayede kasa 360 derece 

korunması tamamlanmıştır.
Şifre veya Anahtar

Son derece pratik ve kolay kullanıma sahip olan model, dileyen kullanıcının sadece şifre 
kullanarak kasayı açabileceği gibi dileyen kullanıcının ise şifre ve anahtar kullanarak kasayı 

açmayı tercih edebilir.  (Sadece şifre ile açmak için: kasayı kapatırken topuzu çevirerek 
kapatması gerekir. Şifre ve anahtar ile açmak için ise; kasayı kapatırken anahtarı çevirerek 

kapatması gerekir.)
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