
otel kasaları
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ANAHTARLI OTEL KASALARI

SA1109 SA1114

SA1119-L15

SA1109

SA1114

SA1119-L15

SA1119-L17

ÖZELLİKLER D�Ş ÖLÇÜLER İÇ ÖLÇÜLER AĞIRLIK

Anahtarlı mini ölçü

Anahtarlı standart ölçü

Anahtarlı-15" laptop ölçü

Anahtarlı-17" laptop ölçü

180 x 290 x 220

225 x 360 x 250

225 x 400 x 435

225 x 400 x 470

147 x 286 x 165

192 x 356 x 195

192 x 396 x 375

192 x 396 x 415

7 kg

9 kg

14 kg

16 kg

KOD

SA1218S-L15

SA1218S-L15

SA1218S-L17

ÖZELLİKLER D�Ş ÖLÇÜLER İÇ ÖLÇÜLER AĞIRLIK

15" laptop ölçü elektronik kasa

15" laptop ölçü elektronik kasa

17" laptop ölçü elektronik kasa

225 x 400 x 440

225 x 450 x 370

225 x 400 x 475

192 x 396 x 375

192 x 446 x 310

192 x 396 x 410

14 kg

14 kg

16 kg

KOD

ELEKTRONİK OTEL KASALARI

SA1218S-L15

Ç�ft damaklı �k� turlu k�l�t 
K�l�t açıkken anahtar çıkartılamaz

N�kel kaplı bolt s�stem�
Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostat�k toz boya ve renk seçenekler�

G�zl� menteşe s�stem�
Güçlü dübeller �le kasa �ç�nden montaj �mkânı

3-6 Hanel� kullanıcı ş�fres�
6 hanel� master kod �le açma �mkânı

P�l b�tt�ğ�nde ac�l açma aparatı (CEU) veya mekan�k pas anahtarı �le 
dışarıdan müdahale ederek açab�lme �mkanı

P�l sev�yes�n�, tar�h� ve saat� d�j�tal ekranda göreb�lme
4 Hatalı �şlemden sonra 15 dk. kend�n� bloke etme

Ceza süres�n� 15, 30, 45, 60 dak�ka olarak ayarlama �mkanı
Servo motor sayes�nde düşük p�l tüket�m�

4 adet 1.5 V orta boy alkal�n p�l �le çalışır
B�lg�sayar destekl� kasayı k�raya vereb�lme �mkanı (Oteller �ç�n)

Son 1000 açma operasyonunun dökümü
Laptop ebatında kasa �ç�ne konulan pr�z ve kablo bağlantısı (ops�yonel)

Kasa �ç�nde hareket sensörlü aydınlatma s�stem� halı kaplı zem�n
Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostat�k toz boya ve renk seçenekler�

G�zl� menteşe s�stem�
N�kel kaplı bolt s�stem�

Güçlü dübeller �le kasa �ç�nden montaj �mkânı

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER
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ELEKTRONİK OTEL KASALARI

SA1219-L15

SA1219-L17

15" laptop ölçü elektronik kasa

17" laptop ölçü elektronik kasa

225 x 400 x 435

225 x 400 x 470

192 x 396 x 375

192 x 396 x 410

14 kg

16 kg

SA1219-L15

SA1219M

SA1219

ÖZELLİKLER DIŞ ÖLÇÜLER İÇ ÖLÇÜLER AĞIRLIK

Mini ölçü elektronik kasa

Standart ölçü elektronik kasa

200 x 310 x 200

225 x 360 x 250

168 x 306 x 145

192 x 356 x 195

7 kg

10 kg

KOD

SA1219

3-6 rakamlı müşter� kodu �le k�l�tleme ve açma
6 hanel� master kod �le açma �mkânı

P�l b�tt�ğ�nde, ac�l açma aparatı (CEU) veya mekan�k pas anahtarı �le dışarıdan müdahale ederek açab�lme �mkanı
P�l sev�yes�n� d�j�tal ekranda göreb�lme

4 Hatalı �şlemden sonra 15 dk. kend�n� bloke etme
Ceza süres�n� 15, 30, 45, 60 dak�ka olarak ayarlama �mkanı

Servo motor sayes�nde düşük p�l tüket�m�. - 4 Adet 1,5 V alkal�ne kalem p�l �le çalışır
Manyet�k �z�n anahtarı �le kasayı ücretl� kullandırma �mkânı. (Ops�yonel)

Laptop ebatında kasa �ç�ne konulan pr�z ve kablo bağlantısı (Ops�yonel)
Kasa �ç�nde hareket sensörlü aydınlatma s�stem� (Ops�yonel)

Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostat�k toz boya ve renk seçenekler�
G�zl� menteşe s�stem�

N�kel kaplı bolt s�stem�
Güçlü dübeller �le kasa �ç�nden montaj �mkânı

ÖZELLİKLER
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ELEKTRONİK OTEL KASALARI

SA1221

SA1221-L15

SA1221-L17

ÖZELLİKLER DIŞ ÖLÇÜLER İÇ ÖLÇÜLER AĞIRLIK

Standart ölçü kartlı elektronik kasa

15" laptop ölçü elektronik kasa

17" laptop ölçü elektronik kasa

225 x 400 x 250

225 x 400 x 435

225 x 400 x 470

192 x 396 x 195

192 x 396 x 375

192 x 396 x 410

11 kg

14 kg

16 kg

KOD

SA1221

3-6 hanel� kullanıcı ş�fres� veya manyet�k kart �le çalışab�lme
6 hanel� master kod �le açma �mkânı. - 5 Kullanıcılı master ş�fre özell�ğ�

P�l b�tt�ğ�nde, ac�l açma aparatı (CEU) veya mekan�k pas anahtarı �le 
dışarıdan müdahale ederek açab�lme �mkanı

P�l sev�yes�n�, tar�h� ve saat� d�j�tal ekranda göreb�lme
4 Hatalı �şlemden sonra 15 dk. kend�n� bloke etme

Ceza süres�n� 15, 30, 45, 60 dak�ka olarak ayarlama �mkanı
Servo motor sayes�nde düşük p�l tüket�m�

4 adet 1.5 V orta boy alkal�n p�l �le çalışır
B�lg�sayar destekl� kasayı k�raya vereb�lme �mkanı (Oteller �ç�n)

Son 100 açma operasyonunun dökümü
Laptop ebatında kasa �ç�ne konulan pr�z ve kablo bağlantısı (ops�yonel)

Kasa �ç�nde hareket sensörlü aydınlatma s�stem� (ops�yonel)
Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostat�k toz boya ve renk seçenekler�

G�zl� menteşe s�stem�
N�kel kaplı bolt s�stem�

Güçlü dübeller �le kasa �ç�nden montaj �mkânı

ÖZELLİKLER

TS EN 1143-1 standardına uygun üret�m 
1220S Elektron�k k�l�t s�stem� (ops�yonel olarak d�ğer elektron�k k�l�t s�stemler� uygulanab�l�r) 

Kapakta ve gövdede DIN 4102 normda yangına karşı özel �zolasyon
A4 ölçüsünde dosyalar uygun kasa �ç� ebatlar

Ayarlanab�l�r raf s�stem�
N�kel kaplı bolt s�stem�

Elektrostat�k toz boya ve renk seçenekler�
Güçlü dübeller kullanılarak kasa �ç�nden montaj �mkanı

Dış gövde sac kalınlığı 3 mm 
İç gövde sac kalınlığı 2 mm 
Kapak sac kalınlığı 5-6 mm 

Toplam kapak kalınlığı 60 mm

MOBİLYA KASALARI

SB2165-E

SB2132-E

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER DIŞ ÖLÇÜLER İÇ ÖLÇÜLER AĞIRLIKKOD

SB2132-E

SB2135-E

SB2145-E

SB2160-E

SB2165-E

Elektronik

Elektronik

Elektronik

Elektronik

Elektronik

330 x 450 x 380

430 x 360 x 400

450 x 450 x 400

610 x 450 x 400

660 x 490 x 410

235 x 375 x 285

345 x 280 x 290

350 x 340 x 290

510 x 340 x 290

560 x 380 x 300

32 kg

35 kg

45 kg

60 kg

65 kg
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