
KBS-130G
ANAHTAR DOLABI

Multifonksiyonel kullanıcı tanımlama ve
benzersiz anahtar değişim sistemine sahip
KBS-30G, olağanüstü işlevsellik ve 
güvenilirlik sağlar.



KBS-G, kullanıcı kısıtlamaları ve gelişmiş denetim sistemleri ile işlevsel anahtar 
kontrolü sağlamaktadır.

Hangi anahtarın, kim tarafından ne zaman kullanıldığını
sistemde kayıtedebilme özelliği vardır. Bu da olası hataları
önlemeye yarar

KBS-G, AHAHTAR DOLABI



Birden fazla kullanıcı tanımlama seçeneği ve
gelişmiş ayarlar ile daha güvenilir anahtar 
yönetimi sağlar.

PIN kod, Finger vein ( damar tanıma) ve IC kart gibi 
kullanıcı tanımlama teknolojilerine sahip KBS-130G, 
gelişmiş teknolojisi  sayesinde kapının açılması/
kapanması, anahtarların alınması/bırakılması 
esnasında yetkisiz kullanımı önlemektedğr.
 Alarm ve Two-step approval (iki aşamalı onay) 
teknolojileri sayesinde daha güçlü bir sistem 
sunmaktadır.

Kullanıcı Tanımlama

 · ID şerit + PIN kod
 · RFID akıllı kart (opsiyonel)
 · Finger vein ( parmak damar tanıma -Opsiyonel)

Hangi anahtarın, kim 
tarafından ne zaman 
kullanıldığını otomatik 
kayıt edebilme özelliği 
vardır. 

50,000 kayıt kapasitesi 
ve hata durumunda tüm 
kayıtlara erişim seçeneği 
sunmaktadır.

* (giriş-çıkış bir işlem olarak 
sayılmaktadır

Alarm

Her anahtar üzerinde zamanlama seçeneği sunan
KBS-G, belirlenen zaman içerisinde 
yerleşterelmeyen anahtar olduğunda uyarı veren 
alarm sistemi ile güvenli bir kullanım sağlar.
( Ön kapak aç/kapat zamanlama özelliği de 
mevcuttur.)

Two-Step approval (İki aşamalı onay)
Tüm anahtarlar için tanımlanabilen kullanıcı ve 
yönetici onayı sayesinde güvenli bir kontrol sistemi 
sağlanmaktadır.

Sistem tanımına göre farklı erişim seçenekleri 
sunabilen KBS-130G, kademeli kullanıcı 
tanımlaması ile güvenli bir kullanım imkanı 
sağlamaktadır.

Kullanıcılar numaralarla
ayrıştırılır

Anahtarlar ışık maviye
döndüğünde alınabilir.
Anahtar alındığında numara 
ışığı yanar.

Güvenli Anahtar Denetimi

Kullanıcıların tanımlanması sistemi

Otomatik Kayıt

Sınırlı Erişim

Dokunmatik kullanıcı Ekran

IC kart (opsiyonel) Parmak damar okuma (Opsiyonel)
Sistemde tanımlı kullanıcıların aç/kapat işlemini 
gerçekleştirebildiği ön kapak, yerleştirilmeyen 
anahtar tespitinde kapanmayarak anahtar 
kaybını engellemektedir.

4.3 inç dinamik renkli 
kullanıcı ekranına 
sahip KBS-130G, 
kolay ve hatasız 
işlem yapmanızı 
sağlamaktadır.



KBS-130G
BOYUTLAR

KBS-130G Teknik Özellikler
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438 mm
160 mm

Anahtar kapasitesi 30 adet anahtar

Ekran 4.3 inç dokunmatik LCD ekran

Kayıt kapasitesi
50,000 adet işlem
(giriş-çıkış bir işlem olarak sayılmaktadır)

Kurulum
Masaüstü veya duvara montaj ile kullanım
(Duvara montajda bir sabitleme aparatı kullanılmaktadır.)

Anahtar değişim 
kayıtları

Yazdırma özelliği mevcuttur

Kapak Türü Katlanabilir ön kapak

Kullanıcı 
tanımlama 
seçenekleri

1) ID şerit + PIN kodu
2) RFID akıllı kart (opsiyonel
3) Finger vein ( damar tanıma - opsiyonel)

Kullanıcı sayısı Maksimum 500kullanıcı tanıtımı

Yazıcı
Nokta metodlu termal yazıcı
İki-byte: 18 karakter ( bir-byte:36) / satır

Yazıcı kağıdı

Genişlik
Derinlik
Yükseklik

Termal kağıt ( 58 mm genişlik)

445(17,5)
170 (6,5)
395 (15,6)
* (Kenarlıklar dahil)
Birim:mm (inç)

Ağırlık 10,3 kg

Güç Kaynağı AC 100 V -240 V 50 / 60 Hz

Güç Tüketimi 0,5 A-0,3 A / 100 V - 240 V /50 Watt - 72 Watt


