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MÜHLEN Fire Safe YG 2096
Yangına ve Suya Dayanıklı Çelik Para Kasası

Yangına & Suya Dayanıklı
MÜHLEN Fire Safe YG 2096 modeli, yüksek kalitede bileşenlerden üretilmiş olup Amerikan UL
sertifikasına sahiptir. Aynı anda yangına ve suya karşı dayanıklı olan model hırsızlığa karşı da
tam bir koruma sağlayarak kullanıcıya 360°‘lik koruma sağlar. Her durumda kasanın
içindekilere ısı veya sudan zarar gelmeyecek şekilde koruma sağlar.

Fonksiyonel Kullanıcı Paneli
Ekran kapağı açılınca otomatik aydınlanan tuş takımı kullanıcıya karanlık ortamda kolaylık
sağlarken peşi sıra 3 defa hatalı şifre girilmesi sonucunda ekran ve tuşlar kendini 5 dakika
boyunca kilitleyerek izinsiz kullanıma karşı maksimum güvenlik sağlamaktadır. Ayrıca pil
seviyesi, doğru ve hatalı şifre girişlerinde kullanıcıyı LED ışıkla kullanıcıyı uyarmaktadır.
Büyük İç Alan
Toplamda 56,5 Litrelik geniş iç alana sahip MÜHLEN YG 2096 modelin kasa içi ölçüleri:
334x342x494 mm dir. Çıkartılabilir 2 adet raf sisteminin yanı sıra 1 adette çıkartılabilir dosya
rafı bulunmaktadır. Ayrıca bu rafların yerlerini değiştirmek için ise toplam 7 farklı raf kızağı

Mühlen YG 2096
Yangına Dayanıklı
MÜHLEN Fire Safe YG 2096 modeli çelik kasa, 927°C ye çıkan şiddetli bir
yangında 1 saat boyunca dahi iç ısısını 177°C altında tutmaktadır. Bu ısı
paraları, belgeleri, dijital medyalara zarar vermeyecek düzeydir. Bununla
beraber normal ev yangınlarının 500-600°C olduğunu düşünürsek iç
ısısını çok daha düşük seviyelerde ve daha uzun süreli saklamaktadır.

Şifre veya Anahtar
Dileyen kullanıcının şifre kullanarak kasayı açabileceği gibi dileyen
kullanıcı ise kasayı açmak için anahtar tercih edebilir. Anahtar
yuvası mantarı ile su sızdırmazlığını koruyan model kullanıcı
tarafından değiştirilebilen şifreleme sistemi bulunmaktadır. İki adet
yedek anahtarı bulunan modelin son derece güçlü açma kolu
bulunmaktadır.

Suya Dayanıklı
8 saat tam suyun içinde kalsa dahi su sızdırmazlık özelliğini koruyan model
Amerikan UL sertifikasına sahiptir. Zemine montaj kiti özel olarak üretilmiş
olup her montaj durumunda ve sonrasında sızdırmazlık özelliğini
korumaktadır. Ayrıca kullanıcı panelinin dahi su geçirmezlik özelliği bulunan
model 24 ay garantiye sahip olmasının yanı sıra ömür boyu kullanım süresi
bulunmaktadır.

Taşıma Sistemi
İki adet teker ve içine katlanır taşıma koluna sahip modelin taşınması
veya yerinin değiştirilmesi kolaydır. Dileyen kullanıcı yerini
sabitledikten sonra tekerlerini ve taşıma kolunu çıkartabilmektedir.
Hırsızlığa ve izinsiz kullanıcılara karşı çok katmanlı çelik gövde ve
güçlü kilit sisteminden oluşan modelin 6 adet çelik kapı sürgüsü
bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yangına ve suya dayanıklı büyük boy çelik kasa
60 dakika 927°C yangına karşı dayanıklı sistem
120 dakikalık <600-700°C yangına dayanıklı
Amerikan UL sertiﬁkasına sahip nadir kasa
Katmanlı çelikten üretilen gövde ve kapak
8 saat (Ort.500dk) su içinde sızdırmazlık
Çıkartılabilir 2 adet raf 1 adet klasörlük
7 farklı yükseklik raf yerleştirme kızağı
Otomatik içten aydınlatmalı tuş takımı
180° açı ile açılabilen çelik kasa kapısı
Geniş ve büyük kasa iç hacmi (56,5Lt.)
Isı yalıtım izolasyonu (UL certiﬁcate)
Zemine montaj ekipman ve şablonu
Zemine montaj sızdırmazlık sistemi
Şifre veya anahtar ile kasayı açma
Sesli ve ışıklı kullanıcı uyarı ve ikaz
Çelik kasa gövdesi ve çelik kapak
Güçlü ve çelik açma kapama kolu
Tek parça gövde ve ayak sistemi
Paslanmaz ve dökülmez boya
6 Adet katı çelik kapı sürgüsü
24 Ay garanti
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