
Yangına ve Suya Dayanıklı Çelik Para Kasası

Mühlen YG 2092

Suya Karşı Koruma

Şifre veya Anahtar

Tam Koruma

MÜHLEN Fire Safe YG 2092 modeli çelik kasa, yangına karşı en yüksek 
güvenlikte tasarlanmış ve üretilmiştir. Amerikan UL sertifikasına sahip 
model 927°C’lik bir yangında 1 saat boyunca iç haznesini son derece 
serin tutmakta ve maksimum 177°C ya kadar ulaşmaktadır. Sıradan 

yangınların 500-600°C ve yarım saate yakın olduğunu düşünürsek, bu 
yangınlarda iç alan sıcaklığı en fazla 77°C olmaktadır.

Yüksek sızdırmazlık özelliği ile tam suyun içinde dahi, 8 saat boyunca 
kasanın içini tamamen kuru kalmasını sağmaktadır. Su sızdırmazlığı dahi 
Amerikan UL sertifikası ile belgelendirilmiş model her türlü yangın veya su 
baskınına karşı tam koruma sağmaktadır. Gerek kullanıcı paneli gerekse 
kasa montaj alanları tamamen sızdırmazlığını korumaktadır.

Kullanıcısı tarafından kolaylıkla değiştirilebilen şifresi sayesinde 
dileyen kullanıcı kasası şifre ile açabileceği gibi dileyen kullanıcı ise 

kasayı anahtar kullanarak da açabilmektedir. İki adet yedek 
anahtar ile gelen çelik kasa sızdırmazlığı önlemek için ayrıca 

anahtar giriş mantarı bulunmaktadır. 

Yangına, suya ve hırsızlığa karşı tam koruma sistemine sahip MÜHLEN 
Fire Safe 2092 modeli kullanıcıya 360°lik tam koruma sağlamaktadır. 
Güçlü çelikten üretilmiş dış gövde yapısının haricinde, orta bölmesi 
özel ısıya ve suya karşı yalıtımlı dirençli malzemeden üretilmiştir. 
İçten menteşeli çelik kapısı 180° açılış sayesinde kasanın işlevselliği 
yükselmektedir.

Yangına ve suya dayanıklı çelik para kasası
<700° yangınlar için 120 dakikalık tam koruma
927° yangınlar için 60 dakikalık tam koruma
Tam suyun içinde 8 saatlik tam sızdırmazlık
Çok katmanlı çelik gövde ve kasa kapısı 
Amerikan UL sertifikalı, yüksek standart
Kapaklı ve oto aydınlatma tuş paneli 
İçten menteşeli ve 180° açılı güçlü çelik kapı
Çıkartılabilir 1 adet raf ve 1 adet dosya rafı
Şifre veya anahtar kullanarak kasa açma
5 farklı yükseklikte raf yeri kızak sistemi
Kullanıcı paneli uyarı ve ikaz sistemleri
Hırsızlığa karşı güçlü gövde ve kapak 
Sızdırmazlık özelliği ile zemine montaj
Isı ve yalıtım izolasyonlu orta kısım
Güçlü ve çelik açma kapama kolu
Zemine montaj aparatları ve seti
Yekpare gövde ve 4 ayak takımı
Paslanmaz ve dökülmez boya
4 Adet katı çelik kapı sürgüsü
24 Ay garanti

Ateşe & Suya Dayanıklı
MÜHLEN Fire Safe YG 2092 modeli, kullanıcıya yangına suya ve hırsızlığa karşı 360° 

tam bir koruma sağlar. Amerikan UL sertifikasına sahip model, en zorlu testlerden 
geçerek gerek yüksek ateş içinde gerek tam suyun içinde ve gerekse de hırsızlığa 

karşı koruma testlerinden başarı ile çıkmış orta büyüklükte çelik kasadır. 
İşlevsel Kullanıcı Paneli

Şeffaf tuş paneli kapağını kaldırınca otomatik aydınlanan tuş takımı karanlık ortamda 
bile kullanıcıya yardımcı olmaktadır. Bunun yanında hatalı şifre girişlerine (üst üste 3 
defa) karşı tuş panelini 5 dakika boyunca kilitlemektedir. Zayıf pil sinyalinin yanı sıra 

doğru ve hatalı şifre girişlerini de kullanıcıya bildirmektedir.  
Organize iç Alan Yapısı

İç alan ölçüleri 310x340x350mm ebatlarına sahip olup 37 litrelik kapasiteye sahiptir. 
Çıkartılabilir ve yeri değiştirilebilir 1 adet raf ve 1 adet dosyalığa sahip modelin bunlar 

için 5 farklı yerde kızak yeri bulunmaktadır. Kullanıcı bu sayede dilediği şekilde 
kasanın içini organize edebilir veya tamamen tek parça halinde kullanabilir. 

Yangına Karşı Koruma
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