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MÜHLEN Fire Bag YG 2037

Yangına ve Suya Dayanıklı Taşınabilir Şifreli Kasa
Ateşe ve Suya Dayanıklı
MÜHLEN Fire Safe YG 2037 modeli, yüksek alman teknolojisi ile üretilmiş olup, yangın ve su
testleri sonucunda Amerikan UL sertifikası almaya hak kazanmıştır. En modern teknoloji ve
bileşenler ile üretilen model 24 ay garantiye sahip olmasının yanında ömür boyu kullanım
süresi bulunmaktadır. En güçlü yangınlara veya su basmalarına dirençli olan model her zaman
içini serin ve kuru olarak korumaktadır.
Güçlü Güvenli Kilit
Son derece geniş ve büyük boyuta sahip kasa açma kapama kilidi aynı zamanda su ve ısı
sızdırmazlığını da korumaktadır. Doğru şifre girildiğinde veya anahtar çevrildiğinde kilit
mandalını otomatik olarak kaldıran modelin, kilit sistemi son derece mukavemetli olup izinsiz
kullanıcılara ve dış müdahalelere karşı son derece dirençlidir.
Büyük & Geniş Hacim
17 Litrelik geniş iç hacme sahip modelin 309(G)x209(D)x261(Y)mm iç alan ölçülerine sahiptir.
Klasörlerin veya dosyaları içine alacak şekilde büyüklüğe sahip modelin, 10 adet askılı dosya
hediyesi ile gönderilmektedir. Model bu sayede organize şekilde bütün belgeleri güvenle
saklayabileceği gibi aynı zamanda değerli eşyaları ve paraları da saklayabilmektedir.

Mühlen YG 2037
Yangına Dayanıklı
843C° en şiddetli yangınlarda bile, iç ısısını 30 dakika boyunca 177C°’nin
altında tutarak içindeki belgeleri ve paraları korumaktadır. Sıradan
yangınların 500~600C° civarı olduğunu düşünürsek model bu durumda iç
ısısını daha düşük seviyede ve daha uzun sürede saklamaktadır. Kasanın
gövdesi gibi kapak ve kilit kısımları da aynı şekilde yangına dayanıklıdır.

Suya Dayanıklı
En zorlu test süreçlerini rahatlıkla geçen MÜHLEN Fire Safe YG 2037 modeli
hem yangın için hem de su sızdırmazlığı için Amerikan UL sertifikası almaya
hak kazanmıştır. Model tam suya daldırıldığında bile 8 saat boyunca su
sızdırmazlığı korumakta ve kasanın içi tamamen kuru kalmaktadır.

Dijital Şifre / Anahtar
Son derece yüksek kombinasyonlarda 5 haneli dijital şifreleme
gerçekleştirebilen model aynı zamanda üst üste 3 defa hatalı şifre
girilmesi halinde 5 dakika boyunca tuş panelini kilitlemektedir.
Dileyen kullanıcının kasayı açmak için anahtar kullanabileceği
model sesli ve ışıklı olarak (doğru, hatalı şifre / pil durumu gibi)
kullanıcıyı uyarmaktadır.

Güçlü Gövde / Kapaki
YG 2037 Modeli para ve değerli eşyaları, yangın ve suya karşı
korumasının yanında hırsızlığa ve izinsiz kullanıcılara karşıda son
derece güçlü koruma sağlamaktadır. Yangına dayanıklı ABS dış gövde
altında çok katmanlı ısı yalıtım malzemeleri ve çelik katmanlar
bulunmaktadır. Kullanıcı bu sayede belgelerine ve değerli eşyalarına
karşı 360 derecelik tam bir koruma sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Suya ve yangına dayanıklı taşınabilir evrak kasası
Değiştirilebilir dijital şifre veya anahtar ile açma
500~600°C Yangında 1 saat ve 100°C’nin altında
843°C’lik yangında, 30 dakika içi serin bırakma
En şiddetli yangınlarda bile 177°C altında iç ısı
Suya daldırıldığında 8 saat su sızdırmazlık
Amerikan UL kalite sertiﬁkası Alman tasarımı
17 litrelik geniş iç hacim (Klasör ve dosyalar)
Doğru şifre girilince otomatik açılan mandal
3 hatalı şifre girilince kendini bekleme modu
Çok katmanlı ısı ve sıvı yalıtım panelleri
Dış müdahalelere karşı çelik iç katman
10 Adet hediye askılı dosya klasörü
Belge, harici disk, para vb. saklama
Sesli ve ışıklı kullanıcı uyarı sistemi
Çizilmeye karşı dirençli malzeme
24 Ay garanti

0212 479 25 25

www.parasistem.com

info@parasistem.com

Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43 Bayrampaşa / İSTANBUL

