
Ateşe ve Suya Dayanıklı Şifreli Çelik Para Kasası

Mühlen YG 2087

Su Koruması

İkili Açma Sistemi

360 ° Tam Koruma

Yüksek standartlarda üretilen ve Amerikan UL sertifikasına sahip 
MÜHLEN Fire Safe YG 2087 modeli, 927° bir yangının içinde, 60 

dakika boyunca iç ısısını 177° altında tutmaktadır. Bu derece ve süre 
içinde hiçbir kâğıt, para, kimlik, belge vs. zarar görmemektedir. 

Standart yangınlarının 700°’nin altında olduğunu düşünürsek, bunun 
üzerindeki ısılara dahi dayanıklı olduğu sertifika ile belgelendirilmiştir.

Amerika UL sertifikasına sahip model, suyun içinde dahi tam su 
sızdırmazlık özelliğini korumakta olup 8 saat boyunca hiçbir şekilde tam 
suyun içinde dahi iç kuruluğunu korumaktadır. Bunun haricinde dileyen 
kullanıcı su sızdırmazlık contaları yardımı ile kasa kolayca zemine monte 
edilerek sızdırmazlığını korumaktadır.

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen dijital şifresi ile kasayı 
açmasının yanı sıra, kasa ile gelen iki adet yedek anahtar ile de 

kullanıcı kasayı açabilmektedir. Bunun haricinde son derece 
organize iç alan yapısına sahip model çıkartılabilen veya yeri 
değiştirilebilen (5 farklı raf yüksekliği) raf sistemine sahiptir.

Yangına ve suya dayanıklı olmasının yanı sıra hırsızlığa ve izinsiz 
kullanıcılara karşı da tam koruma sistemi ile kullanıcılara 360° her 
yönüyle koruma sağlamaktadır. Güçlü gövde yapısı her türlü darbelere 
ve dış müdahalelere karşı dirençli yapı oluştururken içten menteşeli 
ve 180° açılan kapısı da %100 güvenli sisteme sahiptir. Ayrıca son 
derece güçlü kilit sistemi hiçbir şekilde anahtarı veya şifresi olmadan 
açılmamaktadır.

Yangına ve suya dayanıklı çelik para kasası
Yangına dayanıklılık: <700° için 120 Dakika
Yangına dayanıklılık: 927° için 60 Dakika
Su geçirmezlik: 8 Saat/Tam suyun içinde
Amerikan UL sertifikası, Alman mühendisliği
Otomatik kapaklı numerik şifreleme paneli
Tam güvenli içten menteşeli kapı sistemi
Yeri değiştirilebilir raf sistemi (5 kızak) 
Çok katmanlı çelik gövde ve çelik kapı
Anahtar veya şifre ile kasası açabilme
Hırsızlığa karşı 360°lik tam koruma
Şifreleme ve Zayıf pil uyarı sistemi
Zemine montaj seti + kâğıt şablon
Güçlü ve çok katmanlı çelik gövde
Güçlü açma kolu ve panel sistemi
Çelik gövde ve özel ısı izolasyonu
Özel su geçirmezlik izolasyonu
Anti statik dökülmez boya 
Yekpare 4 adet kısa ayak
180° kapı açılma açısı
24 Ay garanti

Yangına ve Suya Dayanıklı
Ateşe ve suya dayanıklı olan MÜHLEN Fire Safe YG 2087 modeli, yüksek Alman 

mühendisliği ile tasarlanmış ve Amerikan UL sertifikasına sahip nadir modellerden 
biridir. Geren yangın gerek su ve gerekse hırsızlığa karşı son derece dayanıklı olan 

model, sahibine her yönü ile 360 derecelik koruma sağlamaktadır. 
Eşsiz Kullanıcı Paneli

Şeffaf tuş takımı kapağı açılınca otomatik aydınlanan numerik tuş takımı ayrıca art 
arda 3 defa hatalı şifre girilmesi sonucu kendini 3-5 dakika boyunca pasif hale getirip 

uyarı sinyalleri vermektedir. Bunun haricinde piller zayıfladığında panel kırmızı ışıkla 
sinyal vermektedir. (Piller tamamen biterse kasayı açmak için anahtar kullanılır.)

Montaj Kiti
Su ve yangına karşı dayanıklılık özelliğini koruyarak kasanın zemine montaj 

edilebilmesi için özel conta içi montaj takımı ile gönderilmektedir.  Şeffaf tuş takımı 
kapağı açılınca otomatik aydınlanan numerik tuş takımı ayrıca art arda 3 defa hatalı 
şifre girilmesi sonucu kendini 3-5 dakika boyunca pasif hale getirip uyarı sinyalleri 

vermektedir.

Yangın Koruması
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