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Mühlen Safe-Key-3

Duvara Montaj Şifreli Anahtar Saklama Kasası / Kutusu

4 Haneli Mekanik Şifreleme
MÜHLEN Safe-Key 3 modeli, ev, ofis, iş yerleri ve yazlıklar için tasarlanmış duvara montajlı 4 hane
kombinasyonlu şifreli anahtar kasasıdır. Kullanıcı bu kasa için 0000 ile 9999 arasında dilediği şifre
kombinasyonunu rahatça değiştirebilmektedir.

Kullanım Amacı
Hane sakinleri veya ofis çalışanları için ortak güvenlikli anahtar kasası, 4 kombinasyonlu mekanik şifre ile
açılmaktadır. Son derece güçlü gövdeye sahip olan anahtar kutusu dileyen kullanıcı kapının girişine veya
herhangi dilediği başka bir alana kolayca montaj edebilmektedir.

Geniş İç Hacim
Anahtarların ve kumandaların kasa içine rahatça girebilmesi için “8×6.5cm” lik geniş iç alana sahiptir. Dış
alan ölçüleri ise “11×8,5cm” dir, iç alan ile dış alan arasındaki alan farkı ise kasanın güncü ve çift katmanlı
gövdesine aittir.

Mühlen Safe Key 3
GÜÇLÜ METAL GÖVDE VE KAPAK
Çift katmanlı 3 mm (3mm x 2) çelik ve çinko alaşımlı güçlü gövde
kapak yapısı sayesinde her türlü darbeye karşı son derece
dayanıklıdır. Maksimum güvenlikli olan yapısı ile kullanıcı dışında tüm
müdahalelere karşı dirençli bir yapıya sahiptir.

GÜÇLÜ KİLİT MEKANİZMASI
Son derece güçlü mekanik kilit istemine sahip olan MÜHLEN Safe-Key 3
modelinin her biri 5mm çelikten üretilen ikili kilitleme mekanizmasına
sahiptir. Bu sayede her hangi bir darbeye veya zorlamaya karşı çok
daha dayanıklı hale gelmiştir.

SUYA DAYANIKLI ŞİFRE KALKANI
Şifre panelin tamamen kapatan sürgülü kalkanı sayesinde suya ve
yağmura karşı dayanıklı hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra yabancı
kişilerin bunu anahtar kutusu olarak görmemesini de sağlamaktadır.

KOLAY DUVARA MONTAJ
Duvara montaj için anahtar kasası ile beraber gelen 4 adet dubelli
vida ve 1 adet merkezi (11 cm) somunlu vida ile kolayca sağlam
şekilde duvara montaj edilebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çift katmanlı güçlü çinko ve çelik alaşımlı gövde
Her bir katman 3mm kalınlıktan oluşmaktadır
4 Kombinasyonlu mekanik şifreleme özelliği
0~1000 arasında farklı şifre atayabilme
Kolayca duvara montaj edebilme özelliği
Kolay değiştirilebilir kullanıcı şifresi
Ev, oﬁs, işyerleri ve yazlıklar için özel tasarım
İki dişli çelikten üretilmiş kilit mekanizması
Suya karşı dayanıklı kilit kalkan sürgüsü
Geniş iç hacim (Anahtar ve kumandalar için)
Paslanmaz ve boyası dökülmez
24 Ay Garanti
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