
Mühlen Key Box-60

Çelik Gövde & Kapak

İkili Kapı Silindiri

Uyarı Sistemi

MÜHLEN Key Box 60 modeli, 6 haneli kullanıcı tarafından 
değiştirilebilir dijital şifreleme sistemine sahiptir. Bunun yanı anahtar 

ile de açılabilen kasanın, pil yatağının içinde anahtar girişi 
bulunmaktadır. 

Model 3mm kalınlığında yüksek karbon oranlı çelik gövdeye sahip 
olmasının yanın sıra 5mm kalınlığında yüksek karbon oranlı çelik kapı 
yapısına sahiptir. Bu sayede model dış müdahalelere karşı 360 derecelik 
tam bir koruma sağlamaktadır.  

MÜHLEN Key Box 60 modeli, dışardan müdahale olmaması için 
içten menteşeli sistem uygulanmıştır.  Bunun yanında 20mm 

kalınlığında iki adet özel çelikten üretilen kilit sürgüsü ve buna 
bağlı kilit sistemi son derece güçlü yapılıdır ve dışardan izinsiz 

kullanıcıların açmasını imkânsız hale getirmiştir.

Dijital şifreleme paneline sahip model, ardışık olarak 3 defa hatalı şifre 
girilmesi sonucunda paneli 3~5 dakika kilitleyerek tekrardan şifre 
girilmesine izin vermemektedir. Bunun haricinde doğru şifrede yeşil LED, 
hatalı şifrede ise kırmızı LED ile kullanıcıyı bilgilendiren model ayrıca LCD 
ekranında da bunun gibi uyarılar yazmaktadır.

Anahtar veya ş�fre �le açma s�stem�
Numaralı 60 adet anahtar askısı
60 Adet renkl� anahtarlık hed�ye
Değ�şt�r�leb�len d�j�tal ş�freleme
60 Adetl�k çel�k anahtar kasası
 Duvara montaj k�t� (V�da Set�)
5mm kalınlıkta kasa çel�k kapısı
3mm kalınlıkta kasa gövde kapısı
20mm kalınlıkta çel�k kapı sürgüsü
Ardışık hatalı ş�fre güvenl�k s�stem�
İçten çel�k menteşel� kapı s�stem�
LCD ekran ve numer�k tuş takımı
Güçlü ve d�rençl� kapı k�l�t s�stem�
Ekranda kullanıcıyı uyarı s�stem�
LED ışıklar �le kullanıcıyı uyarma
Gen�ş kullanım alanı
24 Ay garant�

60 Adet Anahtar Saklama
Geniş iç hacme sahip MÜHLEN Key Box 60 modeli, toplamda 60 adet 

anahtarlık alabilmektedir. Çelik ve yeri değiştirilebilir anahtar askı şeritleri 
ile daha da kişiselleştirilebilen modelin her bir anahtar askısı 1~60 arasında 

nurlandırılmıştır. 
Hediye Anahtarlık (60 Adet)

Anahtar saklama kasası ile hediye olarak beraber gelen 60 adet anahtarlık 
kullanıcıya ekonomik avantaj sağlamaktadır. Otel, kiralama yönetimi, oto 

galeri, spor salonu, fabrika, plaza, site gibi birçok alanda kullanıcıların 
kişisel güvenliğini sağlamaktadır.

Duvara Montaj
 KitiModelin ahşap veya betana montaj olunması için arka kısmında iki adet 

vida deliği ve kasa ile gelen özel çelik dübel ve somonlu vidası ile 
gelmektedir.  Kullanıcı bu sayede kasa için hırsızlık tehditlini ortadan 
kaldırırken aynı zamanda anahtar kasasını sabitlemişte olmaktadır. 

Şifreli ve Anahtarlı Kilit Sistemi

Dijital Şifreli & Anahtarlı Çelik Anahtar (60 Adetlik) Dolabı/Kasası
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