
Yangına ve Suya Dayanıklı Taşınabilir Şifreli Para Kasası

Mühlen YG 2030

Suya Karşı Koruma

Dijital Şifreleme & Anahtar

Güçlü Gövde & Kilit Sistemi

MÜHLEN Fire Bag YG 2030 modeli, 843°C’lik yüksek yoğunluklu yangında 
bile yanmayan ve içine sıcaklık vermeyen izolasyonu sayesinde yarım 30 

dakika içindeki bütün dokümanları, paraları ve değerli eşyaların zarar 
görmesini engelleyerek iç ısısını 177°C’nin altında tutmaktadır. Normal 

yangınların 600~700°C’nin altında olduğunu düşünürsek kasanın iç ısısını 
daha uzun zamanda daha düşük derecede tutmaktadır. 

Yüksek Alman mühendisliği ile üretilen model Amerikan UL kalite 
sertifikasına sahiptir. Tam suya daldırıldığında bile 8 saat boyunca içine su 
geçirmeyen model her durumda kasa içi kuru kalmaktadır. Sızdırmazlık 
contaları sıradan ıslanmalara, su sıçramalarına karşı ise süresiz olarak iç 
kuruluğunu korumaktadır.

Dileyen kullanıcının anahtar kullanarak kasayı açma, dileyen 
kullanıcının ise şifre ile kasayı açma tercihini yapabileceği modelin 
şifresi kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilmektedir. Pilleri 

bitse veya değişse dahi, daha önceden değiştirilen şifre 
hafızasında kalmaktadır. Doğru ve hatalı şifre girişlerine karşı 

kullanıcı sesli ve ışıklı olarak uyarmaktadır.

Mühlen Fire Bag YG 2030 modeli, her ne kadar yangın ve suya karşı 
dayanıklı olmasının yanı sıra aynı zamanda izinsiz kullanıcılara ve 
hırsızlığa karşı da son derece güvenlidir. Isıya dayanıklı ABS dış 
yüzeyin altında çok katmanlı yalıtım ve çelik plakalar ile donatılmış 
modelin geniş ve sızdırmaz kilit sistemi bulunmaktadır. Son derece 
güçlü kilit sistemine sahip model dış müdahalelere karşı son derece 
mukavemetli yapıya sahiptir.

Suya ve yangına dayanıklı taşınabilir şifreli kasa
Kasa açma sistemi: Dijital Şifre veya anahtar 
843°C Yangında 30 dakika iç ısı 177°C’nin altında
500~600°C Yangında 1 saat ve 100°C’nin altında
Tam suyun içinde 8 saat su sızdırmazlık özelliği
Yüksek Alman mühendisliği ve UL sertifikası
Anahtar çevrilince otomatik açılan mandal
Şifre girilince otomatik açılan kilit mandalı
Çok katmanlı ısı ve su yalıtım malzemeleri
Para, belge, harici disk…malzemeler için
Hırsızlığa karşı güvenli çelik iç katman
Orta boy kolay taşınır ve saklanır
10 litrelik geniş iç alan kapasitesi
Büyük iç alan: 312(G)x218(D)x144mm
Modern ısı ve su yalıtım teknolojisi
Çizilmeye dirençli gövde yapısı
24 Ay garanti

Yangına ve Suya Dayanıklı
En modern teknoloji ile üretilen MÜHLEN Fire Bag YG 2030 modeli, çok katmanlı ısı ve su 

yalıtım sistemleri ile donatılmıştır. En şiddetli yangında veya suyun içinde dahi iç serinliğini 
ve kuruluğunu korumaktadır. Bu sayede içine konulan belgeler, paralar ve dijital 

materyaller zarar görmemektedir. 
Güvenli Kilit

Modelin büyük açma kapama mandalı, ısı ve su yalıtımına karşı özel olarak geliştirilmiştir. 
Kullanıcı doğru şifreyi girdiğinde veya açma anahtarını çevirdiğinde, mandal otomatik 

olarak geri itilip açılmaktadır. Aynı şekilde kasayı kapatma esnasında güçlü mandalı bir 
taraftan sızıntıları önlerken diğer taraftan ise izinsiz kullanıcılara karşı tam bir güvenlik 

sağlamaktadır. 
Geniş Depolama Alanı

Yaklaşık 10 litrelik büyük depolama alanına sahip MÜHLEN Fire Bag YG2030 modelinin iç 
alan ölçüleri: 312x218x144mm dir. Para, mücevher, belge ve dijital materyalleri, yangın, 
su basması ve hırsızlığa karşı koruyan 24 ay garantiye sahip olmakla beraber ömür boyu 

kullanılacak şekilde tasarlanmış ve yüksek kalitede üretilmiştir.
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