
Üstten Kapaklı ve Şifreli Çelik Para Kasası

Mühlen Oben KS222

KONUK & MASTER ŞİFRE

KAPAK AMORTİSÖR PİSTONU

İDEAL ÖLÇÜLER

MÜHLEN Oben KS222 üstten kapaklı çelik kasayı her ihtimalde 
şifrenin unutulması durumunda kasa ile beraber gelen anahtar 
yardımı ile kasa açılabilmekte ve şifreler tekrardan kullanıcılar 

tarafından ayarlanabilir. Bunun yanı sıra pil uyarı veren LED ekranı 
sayesinde kullanıcı pillerini değiştirebilir. Her ihtimalde piller bitmiş 

olsa da tuş panelinin içinden mini USB kablo ile şifre paneli tekrardan 
devreye sokulabilir.

Gerek kişisel kullanım için ve gerekse otel misafirleri için son derece 
kullanışlı olan konuk şifresi (kapatmak için girilen 3~6 hane arası şifre 
aynı anda açmak için kullanılır.) nin yanı sıra master şifresine (otel 
sahibinin veya kasa sahibinin ayarlayabildiği özel şifre) de sahiptir.  Bu 
sayede unutulan kullanıcı şifreleri yerine master şifresi ile de kasa 
açılabilmekte ve şifreler değiştirilebilmektedir.

120N Gazlı pistonlu amortisör sistemi sayesinde, kullanıcı kuvvet 
kullanmadan kasa kapağını rahatlıkla yumuşak bir şekilde 

yukarıya kaldırabilir veya yine yumuşak bir şekilde kapatılabilir. 
Model aynı zamanda aydınlatılmış tuş paneli ve LCD ekranı 

sayesinde kullanıcıyı girilen şifreler ve düşük batarya uyarısı gibi 
her duruma karşı uyarmaktadır.

Elektronik ve mekanik kilitleme sistemine sahip model son derece 
güçlü kilit ve menteşe sistemine sahiptir. 4 adet kalem pil ile çalışan 
model 41x35x15cm boyutlarına sahiptir. Bu boyutlar laptop gibi özel 
eşyaları rahatça koruyabileceği gibi aynı zamanda para, altın ve diğer 
değerli eşyalarında rahatça koruyabilmektedir.

Üstten kapaklı şifreli ve anahtarlı çelik para kasası
Otomatik motorlu kapak açma/kapama sistemi
Ardışık hatalı şifrelere karşı kendini koruma
Aydınlatılmış tuş takımı ve geniş LCD ekran
3mm çelik gövde 5mm çelik kapak kalınlığı
Değiştirilebilir yönetici ve konuk şifreleri
Kullanıcı uyarı sistemi (düşük pil, şifre vs.)
Otel, ofis, ev v işyerleri için kişisel kasa
Zemine montaj için 4 adet vida yuvası
Dışardan mini USB ile paneli aktif etme
120N gaz pistonlu kapak amortisörü
20mm çapında iki adet kilit silindiri
Güçlü mukavemetli kilit ve paneli
Uygun ölçüler kişisel ve kurumsal
Yumuşak zenin kaplaması
24 Ay Garanti

Tam Otomatik Motorlu Sistem
Motorlu açma kilidine sahip MÜHLEN Oben KS222 modeli, doğru şifre 
girildiği anda kilitleme silindirlerini kapak içine çekerek açma işlemini 
gerçekleştirir. Aynı zamanda ardışık 4 kere hatalı şifre girildiğinde ise 

model kendi şifre panelini 5 dakika boyunca kilitleyerek korumaya alır.
Güçlü Çelik Gövde & Kapak

3mm kalınlığında güçlü çelik gövdeye sahip MÜHLEN Oben KS222 
modeli 5mm çelik kapak kalınlığına sahiptir. Bu sert çelikten üretilen 

gövde, kapak ve kilit sistemi son derece dirençli yapıya sahip olup dış 
müdahalelere ve hırsızlıklara karşı son derece mukavemetlidir.

Yere veya Duvara Montaj
MÜHLEN Oben KS222 modelini yere veya duvara sabitlemek isteyen 

kullanıcılar için kasanın alt bölümünde 4 adet vida yuvası 
bulunmaktadır. Bu sayede kullanıcı dilerse kasayı yatık vaziyette 

zemine veya dilerse dik konumda kullanmak isteyenler ise duvara 
kolaylıkla sabitleyebilir.
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