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ARTES LTD. STI. with BRASSCO brand has been producing high quality door handles, door opening and closing 
systems, and their supplementary products since 1989. ARTES and BRASSCO brands that we incorporate, 
include modern style as well as classical and traditional design door handles that are produced from high 
quality brass and stainless steel raw materials.

ARTES is one of the leader firms in Turkey about the numerous national and international projects that it carried 
out. Aside from those successes, it is continuing the production of RFID electronic card lock that was started to 
be produced as a result of R&D works since 2006 used in hotel doors, and its supplementary accessories with 
success. 

By the year 2019, more than 1000 domestic and foreign hotels, rest stops, trade centers chose BRASSCO 
brand products. We offer our solution oriented designs that were created either in our design department or in 
architectural studio in our 28th year catalogue, in line with the demands of people and firms.    

ARTES LTD. ŞTİ. BRASSCO markası ile 1989  yılından günümüze kadar yüksek kalitede kapı kolu, kapı açma, 
kapama sistemleri ve tamamlayıcı aksesuarlarını üretmektedir. Bünyemizde yer alan ARTES ve BRASSCO 
markaları, yüksek kalitede pirinç ve paslanmaz çelik hammaddeleri kullanılarak modern çizgiler yanısıra klasik 
ve geleneksel tasarım kapı kollarını kapsar.

ARTES Türkiye’de kendi alanında imza attığı sayısız ulusal ve uluslararası projelerle konusunda lider firmarlar 
arasındayerini almıştır. Bu başarıların yanında AR-GE inavasyon çalışmaları sonucu 2006 yılılında üretimine 
başladığı otel kapılarında kullanılan RFID elektronik kartlı kilit ve tamamlayıcı aksesuarlarının üretimine başarıyla 
devam etmektedir.

2019 yılı itibari ile yurt içi ve yurt dışında 1000’i aşkın otel, konaklama tesisi, iş merkezi BRASSCO markalı 
ürünleri tercih etmiştir. Kişi ve firmaların talepleri doğrultusunda, çözüm odaklı gerek tasarım bölümümüz 
gerekse mimari stüdyoda oluşturulan tasarımları kataloğumuzda beğenilerinize sunarız.

www.brassco.com.tr
www.artes.com.tr
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•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi aynalı model.
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre   
 kaliteli sarı / pirinç metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama  
 ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
•Brassco kataloğundan seçilecek farklı kol modelleri uygulanabilir.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran   
 kol çalışma sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik  
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı  
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin”
 mesajı verir.
• 35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli okuyucu
 seçeneği (Opsionel)

•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi (opsiyonel Wireless  
 online Bluetooth) aynalı model
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre   
 kaliteli sarı / pirinç metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama  
 ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
•Brassco kataloğundan seçilecek farklı kol modelleri uygulanabilir.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran   
 kol çalışma sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik  
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı  
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin”
 mesajı verir.
• 35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli okuyucu
 seçeneği (Opsionel)

•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi (opsiyonel Wireless  
 online Bluetooth) rozetli model
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre   
 kaliteli sarı / pirinç metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama  
 ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
•Brassco kataloğundan seçilecek farklı kol modelleri uygulanabilir.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran   
 kol çalışma sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik  
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı  
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin”
 mesajı verir.
• 35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli okuyucu
 seçeneği (Opsionel)

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system. 
•Produced from premium brass, depends on the handle model chosen,  
 component that does not contain zinc alloys.  
•Different handle models that can be chosen from Brassco catalogue 
 can be applied
•Handle working system that provides long lock life span and normally  
 stands separate from the lock. 
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function.
•When locked from inside, it gives “do not disturb” message with red  
 light to outside.
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system.  (Optional Wireless  
 online Bluetooth online)
•Produced from premium brass, depends on the handle model chosen,  
 component that does not contain zinc alloys.  
•Different handle models that can be chosen from Brassco catalogue 
 can be applied
•Handle working system that provides long lock life span and normally  
 stands separate from the lock. 
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function.
•When locked from inside, it gives “do not disturb” message with red  
 light to outside. 
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system. (Optional Wireless  
 online Bluetooth online)
•Produced from premium brass, depends on the handle model chosen,  
 component that does not contain zinc alloys.  
•Different handle models that can be chosen from Brassco catalogue 
 can be applied
•Handle working system that provides long lock life span and normally  
 stands separate from the lock. 
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function.
•When locked from inside, it gives “do not disturb” message with red  
 light to outside. 
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

AYNALI KARTLI KİLİT SETİ
MODERNA & TIFANY

AYNALI KARTLI KİLİT SETİ
KLAS & KARISMA

ROZETLİ KARTLI KİLİT SETİ
NORMA & METRO

CARD LOCK SET
MODERNA & TIFANY

CARD LOCK SET
KLAS & KARISMA

ROSETTE  CARD LOCK SET
NORMA & METRO

PVD Krom
PVD Chrome

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

65 260 22+X

Y-HB-L

PVD Altın
PVD Gold

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

65 270 22+X

Y-HB-L

Krom
Chrome

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

62 270 22+X

Y-HB-L

Tercihe Bağlı / Optionally

Tercihe Bağlı / Optionally

PREMIUM BRASS

M
A T E R I A L

PREMIUM BRASS

M
A T E R I A L

PREMIUM BRASS
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•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi aynalı model.
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre   
 kaliteli sarı / pirinç metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama  
 ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin”
 mesajı verir.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Ofis kapıları için yazılım gerektirmeden de kullanılabilir. 

•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi (opsiyonel Wireless  
 online Bluetooth) aynalı model.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin”
 mesajı verir.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Ofis kapıları için yazılım gerektirmeden de kullanılabilir. 

•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi (opsiyonel online   
 Bluetooth) rozetli model
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin”
 mesajı verir.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Ofis kapıları için yazılım gerektirmeden de kullanılabilir. 

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system.  
•Produced with optional metal coating on yellow or stainless metal,  
 depends on the handle model chosen, component that does not contain  
 zinc alloys.  
•Different handle models that can be chosen from Brassco catalogue 
 can be applied
•Handle working system that provides long lock life span and normally  
 stands separate from the lock. 
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function.
•When locked from inside, it gives “do not disturb” message with red  
 light to outside.
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system. (Optional Wireless  
 online Bluetooth online)
•Different handle models that can be chosen from Brassco catalogue 
 can be applied
•Handle working system that provides long lock life span and normally  
 stands separate from the lock. 
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function.
•When locked from inside, it gives “do not disturb” message with red  
 light to outside.
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system. (Optional online   
 Bluetooth online)
•Different handle models that can be chosen from Brassco catalogue 
 can be applied
•Handle working system that provides long lock life span and normally  
 stands separate from the lock. 
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function.
•When locked from inside, it gives “do not disturb” message with red  
 light to outside.
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

AYNALI KARTLI KİLİT SETİ
ARK & MERIDI

AYNALI KARTLI KİLİT SETİ
STUDIO 2

ROZETLİ KARTLI KİLİT SETİ
DUO & METRO

CARD LOCK SET
ARK & MERIDI

CARD LOCK SET
STUDIO 2

ROSETTE CARD LOCK SET
DUO & METRO

PVD Satine Krom-Krom
PVD Satin Chrome-Chrome

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

68 275 17+

Y-HB-L

Satine Paslanmaz
Satin Steel Stainless

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

40 280 12+X

Y-HB-L

Satine Paslanmaz
Satin Steel Stainless

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

52 125 10+

Y-HB-L

Tercihe Bağlı / Optionally

Tercihe Bağlı / Optionally

PREMIUM BRASS

M
A T E R I A L
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Stainless
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•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi aynalı model.
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre   
 kaliteli sarı / pirinç metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama  
 ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin”
 mesajı verir.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Ofis kapıları için yazılım gerektirmeden de kullanılabilir. 

•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi, aynalı model.
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre   
 kaliteli sarı / pirinç metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama  
 ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
•Brassco kataloğundan seçilecek farklı kol modelleri uygulanabilir.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin” 
 mesajı verir.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli okuyucu
 seçeneği (opsiyonel)

•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi, rozetli model.
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre   
 kaliteli sarı / pirinç metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama  
 ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
•Brassco kataloğundan seçilecek farklı kol modelleri uygulanabilir.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin” 
 mesajı verir.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli okuyucu
 seçeneği (opsiyonel)

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system.
•Produced from premium brass, depends on the handle model chosen,  
 component that does not contain zinc alloys.  
•Handle working system that provides long life span for the lock, 
 normally independent from the lock.   
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked 
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical 
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, 
 with anti-panic function.    
•When locked from inside, it gives “do not disturb”
 message with red light to outside. 
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 mA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system. 
•Produced from premium brass, depends on the handle model chosen,  
 component that does not contain zinc alloys.  
•Different handle models that can be chosen from Brassco catalogue 
 can be applied
•Handle working system that provides long lock life span and normally  
 stands separate from the lock.  
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function.
•When locked from inside, it gives “do not disturb” message with red  
 light to outside. 
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system. with rosette
•Produced from premium brass, depends on the handle model chosen,  
 component that does not contain zinc alloys.  
•Different handle models that can be chosen from Brassco catalogue 
 can be applied
•Handle working system that provides long lock life span and normally  
 stands separate from the lock.  
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function.
•When locked from inside, it gives “do not disturb” message with red  
 light to outside. 
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

AYNALI KARTLI KİLİT SETİ
ESTE & NOVITA

AYNALI KARTLI KİLİT SETİ
KENT & RONDO

ROZETLİ KARTLI KİLİT SETİ
NOVO & INFINA

CARD LOCK SET
ESTE & NOVITA

CARD LOCK SET
KENT & RONDO

ROSETTE CARD LOCK SET
NOVO & INFINA

PVD Parlak Krom
PVD Polished Chrome

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

50 285 25+

Y-HB-L

Satine Krom
Satin Chrome

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

48 285 17+X

Y-HB-L

PVD Parlak Krom
PVD Polished Chrome

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

75 260 18+

Y-HB-L

Tercihe Bağlı / Optionally

Tercihe Bağlı / Optionally

PREMIUM BRASS

M
A T E R I A L

PREMIUM BRASS

M
A T E R I A L

PREMIUM BRASS

M
A T E R I A L
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•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi, aynalı model.
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre sarı veya
 paslanmaz metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama ile  
 kaplanmış olarak üretilmektedir.
•Brassco kataloğundan seçilecek farklı kol modelleri uygulanabilir.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin” 
 mesajı verir.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli okuyucu
 seçeneği (opsiyonel)

•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi, rozetli model.
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre   
 kaliteli sarı / pirinç metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama  
 ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
•Brassco kataloğundan seçilecek farklı kol modelleri uygulanabilir.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin” 
 mesajı verir.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli okuyucu
 seçeneği (opsiyonel)

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system.
•Produced from premium brass, depends on the handle model chosen,  
 component that does not contain zinc alloys.  
•Different handle models that can be chosen from Brassco catalogue 
 can be applied
•Handle working system that provides long lock life span and normally  
 stands separate from the lock.  
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function.
•When locked from inside, it gives “do not disturb” message with red  
 light to outside.
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system.
•Produced from premium brass, depends on the handle model chosen,  
 component that does not contain zinc alloys.  
•Different handle models that can be chosen from Brassco catalogue 
 can be applied
•Handle working system that provides long lock life span and normally  
 stands separate from the lock.  
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function.
•When locked from inside, it gives “do not disturb” message with red  
 light to outside.
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

AYNALI KARTLI KİLİT SETİ
AVANGARD

ROZETLİ KARTLI KİLİT SETİ
INFINITY & MERIDI

CARD LOCK SET
AVANGARD

ROSETTE CARD LOCK SET
INFINITY & MERIDI

Paslanmaz
Stainless Steel

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

41 255 16+x

Y-HB-L

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

75 260 18+

Y-HB-L

•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi rozetli model
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre   
 kaliteli sarı / pirinç metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama  
 ile kaplanmış olarak üretilmektedir. 
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin”
 mesajı verir.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Ofis kapıları için yazılım gerektirmeden de kullanılabilir. 

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system. 
•Produced from premium brass, depends on the handle model chosen,  
 component that does not contain zinc alloys.  
•Handle working system that provides long lock life span and normally  
 stands separate from the lock. 
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function.
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

ROZETLİ KARTLI KİLİT SETİ
DUAL

ROSETTE CARD LOCK SET
DUAL

Parlak Krom
Polished Chrome

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

60 140 23+

Y-HB-L

PREMIUM BRASS

M
A T E R I A L

Parlak Krom
Polished Chrome

PREMIUM BRASS

M
A T E R I A L

Tercihe Bağlı / Optionally

Stainless

Steel
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•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi aynalı model.
•Paslanmaz metal gövde.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 100 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini bilgi alma kartına aktarır.
•Brassco Ecoline Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.

•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi aynalı model.
•Paslanmaz metal gövde.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•Statik akım 100 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 100 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini bilgi alma kartına aktarır.
•Brassco Ecoline Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system.
•Produced with optional metal coating on stainless metal component 
 that does not contain zinc alloys.
•Handle working system that provides long lock life span and normally 
 stands separate from the lock.
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information card
•Compatible with all Brassco Ecoline Card Lock Software versions.

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system.
•Produced with optional metal coating on stainless metal component 
 that does not contain zinc alloys.
•Handle working system that provides long lock life span and normally 
 stands separate from the lock.
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information card
•Compatible with all Brassco Ecoline Card Lock Software versions.

AYNALI KARTLI KİLİT SETİ
ECOLINE-T

AYNALI KARTLI KİLİT SETİ
ECOLINE

CARD LOCK SET
ECOLINE-T

CARD LOCK SET
ECOLINE

Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

78 290 70

Y-HB-L

Satine Paslanmaz
Satin Steel Stainless

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

78 240 70

Y-HB-L

•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi aynalı model.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya “rahatsız etmeyin”
 mesajı verir.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Ofis kapıları için yazılım gerektirmeden de kullanılabilir. 

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system. 
•Handle working system that provides long life span for the lock, 
 normally independent from the lock.   
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked 
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical 
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, 
 with anti-panic function.    
•When locked from inside, it gives “do not disturb”
 message with red light to outside. 
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Battery life that provides 2 years or 50.000 openings.
•Static current is 25 mA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions. 
•Can be used without software for office doors.

AYNALI KARTLI KİLİT SETİ
MODERNA-G & MASTER

CARD LOCK SET
MODERNA-G & MASTER

PVD Satine Krom
PVD Satin Chrome

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

80 260 18

Y-HB-L

Stainless

Steel

Stainless

Steel
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AYNALI KARTLI KİLİT SETİ
ECOLINE-V

•RFID 13.56 Mhz. temassız duvardan okutmalı kartlı kilit sistemi  
 okuyucu modülü. 
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre   
 kaliteli sarı / pirinç metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama  
 ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
•”Rahatsız Etmeyin”, “Odayı Temizleyin mesajları için kırmızı ve yeşil
 LED ikazları (opsiyonel)
•Zil Butonu (opsiyonel)
•Meşgul modunda iken zili engelleme fonksiyonu
•Elektrikli kilit karşılığı, elektromanyetik kilitler ve tam otomatik kapı  
 açma kapama sistemlerinin tümünü çalıştırmaya uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•10-14 VDC çalışma voltajı
•Statik akım 50 mA, çalışma akımı 2A max.
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli okuyucu
 seçeneği (opsiyonel)

•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi aynalı model.
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre   
 kaliteli sarı / pirinç metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama  
 ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
•Mevcut topuzlu kilit yeri açılmış olan kapılarda revizyon yapmadan
 doğrudan monte edilebilir.
•Mekanik anahtarları ile programdan bağımsız olarak açılabilir.
•35-50 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•DC6V 4x1.5V AAA tipi pillerle çalışır 14 ay bekleme süresi
•Alkalin piller ile 1.5 yıl bekleme, 1 yıla kadar çalışma sağlayan pil  
 tüketimi
•Düşük pil uyarısı
•Statik akım 10-25 mikroamper statik akım 100-150 ma
•0-60°C, %10-90 (yoğuşmasız nem) çalışma ortam değerleri.
•800 açılım kaydı raporlama.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Ofisler için yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli
 okuyucu seçeneği (opsiyonel)

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system. reader module 
 that reads from wall.
•Produced from premium brass, depends on the handle model chosen,  
 component that does not contain zinc alloys.  
•Red and green for “do not disturb”and “Clean the Room
 massages LED warnings (optional)
•Bell Button (optional)
•Bell prevention function on busy mode 
•Suitable to activate electromagnetic locks that are equivalent of 
 electronic lock, and all fully automatic door opening and closing  
 systems.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•10-14 VDC operating voltage
•Static current 50 mA, operating current 2A max.
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information retrieval devices as IR
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system.
•Produced from premium brass, depends on the handle model chosen,  
 component that does not contain zinc alloys.  
•Can be directly mounted without making revisions in existing doors 
 whose knob lock key position is open.  
•Can be opened independently from the program with the 
 mechanical keys. 
•Suitable for doors that are 35-50 mm thickness.
•Works with DC6V 4x1.5V AAA type batteries 14 months waiting period
•With alkaline batteries, battery consumption that provides 1.5 years 
 waiting and up 1 year working.  
•Low battery warning
•Static current is 10-25 microampere static current is 100-150 ma
•Operating environment values: 0-60°C, %10-90 (non-condescending 
 humidity) 
•800 opening memory reporting
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions.
•200 user capacity reader option for using without software in 
 offices (optional)

KARTLI OKUYUCU MODÜLÜ 
(DUVAR TİPİ) KLAS/MODERNA-D

MOTORLU KİLİT SİSTEMİ
KLK20 / KLK20S

CARD READER MODULE (WALL 
TYPE)  KLAS/MODERNA-D

LOCK SET
KLK20 / KLK20S

PVD Altın
PVD Gold

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

84 180 22

Y-HB-L

Krom
Chrome

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

77 147 20

Y-HB-L

Satine Nikel
Satin Nickel

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

68 160 90

Y-HB-L

•RFID 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi aynalı model.
•Paslanmaz metal gövde.
•Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilitden bağımsız duran kol çalışma
 sistemi.
•Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik
 anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı
 açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
•35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•Statik akım 100 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 100 kere daha açılım yapılabilir.)
•800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.)
 bilgilerini bilgi alma kartına aktarır.
•Brassco Ecoline Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system.
•Produced with optional metal coating on stainless metal component 
 that does not contain zinc alloys.
•Handle working system that provides long lock life span and normally 
 stands separate from the lock.
•Secured 5 latched lock system that involves ansi type, can be locked  
 mechanically from inside, can be opened and closed with mechanical  
 key from outside, and prevents opening from outside involuntarily, with  
 anti-panic function
•Suitable for doors that are 35-60 mm thickness.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Static current is 25 uA, operating current is 130 mA max.
•Low battery warning (can make 200 openings after the warning)
•Has 800 opening memory. (card type, card no, date, time etc.)
 Transfers those information to information card
•Compatible with all Brassco Ecoline Card Lock Software versions.

CARD LOCK SET
ECOLINE-V

Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

78 290 70

Y-HB-L

Stainless

Steel
PREMIUM BRASS

M
A T E R I A L

PREMIUM BRASS

M
A T E R I A L
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•Paslanmaz metal aksamlı parmak izi ve şifreli kapı kolu.
•350 parmak izi veya 250 kullanıcı tanımlama.
•Dış ortama dayanıklı.
•Mevcut mekanit silindirli kilitleri değiştirmeden kolay montaj edilebilir
 sistemdir.
•72/85 mm tüm silindirli kilitlere ve Brassco APK1 antipanik   
 fonksiyonlu kilide uygundur.
•35-50 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•DC6V 4x1.5V AAA tipi pillerle çalışır 12 ay bekleme süresi

•Stainless metal component door handle with finger print and password 
•350 finger print or 250 user identification
•Durable to outdoor environment.
•The system can easily assembled without changing the existing 
 mechanical cylinder locks.
•72/85 mm is compatible with all cylinder locks and Brassco APK1 
 anti-panic function lock..
•Suitable for doors that are 35-50 mm thickness.
•Works with DC6V 4x1.5V AAA type batteries 12 month waiting period

PARMAK İZİ & ŞİFRELİ / KAPI 
KOLU SETİ FP3

FINGER PRINT & PASSWORD 
DOOR HANDLE SET FP3

Satine Paslanmaz
Satin Steel Stainless

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

45 230 70

Y-HB-L

•Şifreli uzaktan kumandalı ve kart okuyuculu kapı kilidi.
•Karanlıkta kolay kullanım için aydınlatmalı tuş kilidi. 
•Mevcut topuzlu kilit yeri açılmış olan kapılarda revizyon yapmadan
 doğrudan monte edilebilir.
•Mekanik anahtarları ile programdan bağımsız olarak açılabilir.
•35-50 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
•DC6V 4x1.5V AAA tipi pillerle çalışır 12 ay bekleme süresi
•Alkalin piller ile 1.5 yıl bekleme, 1 yıla kadar çalışma sağlayan pil  
 tüketimi
•Düşük pil uyarısı
•Statik akım 10-25 mikroamper statik akım 100-150 ma
•0-60°C, %10-90 (yoğuşmasız nem) çalışma ortam değerleri.

•Door lock with password, remote control and card reader.
•Illuminated key lock for easy use in dark.
•Can be directly mounted without making revisions in existing doors 
 whose knob lock key position is open.
•Can be opened independently from the program with the mechanical 
 keys.
•Suitable for doors that are 35-50 mm thickness.
•Works with DC6V 4x1.5V AAA type batteries 12 month waiting period
•With alkaline batteries, battery consumption that provides 1.5 years
  waiting and up 1 year working
•Low battery warning
•Static current is 10-25 microampere static current is 100-150 ma
•Operating environment values: 0-60°C, %10-90 (non-condescending 
 humidity)

ŞİFRELİ KAPI KİLİDİ
PLR2

PASSWORD DOOR LOCK
PLR2

Satine Nikel
Satin Nickel

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

68 160 90

Y-HB-L

•Parmak izi, şifre, kart ve mekanik silindir ile açılabilen 
 motorlu dış kapı kilidi. 
•Kolsuz içerden ve dışardan tam otomatik açılma özelliği. 
•Dayanıklı ve garantili dış kaplama. 
•Farklı silindirli kilitlere uyumlu.
•KM05 paslanmaz çelik kilit ile emniyet amaçlı olarak ayrıca  
 içeriden mekanik kilitlenebilir. 
•Yeni teknoloji parmak izi tarayıcı. 
•Dahili kapı zili fonksiyonu. - Akıllı sesli yönlendirme ve ikazlar. 
•Yüksek frekanslı ve kopyalanamaz şifre girişi. 
•Matkap delinmesine dayanımlı emniyetli silindir.
•OLED ekran kilit açılım kayıtlarına erişim güvenliği. 
•Yedek takviye girişi ve doldurulabilir güçlü batarya 
•8.4 v güçlü motor. - 7.2 v düşük pil ikaz değeri. 
•300 kullanıcı kapasitesi (parmak izi kart şifre ). 
•6-16 haneli şifre. 
•10%~85% RH nem dayanımı / -10 +50 derece. 
•Okumada hata değeri ≤0.0001% - Okuma hız ı≤300 milisaniye. 
•Reddetme değeri ≤0.02% 
•40-120mm kapılar için kullanılanilir.
•Dahili wi-fi bağlantı soketi. 
 (Modül takılabilir internete wi-fi ile bağlanabilir, ev otomas-
 yonu ve telefon aplikasyonu için kullanımı 2020 ikinci yarı)

SUPERIOR BENEFITS: 
•Fingerprint + Password + Wechat + RFID card + 
 Mechanical key. 5 in 1. 
SPECIAL BENEFITS: 
 1. Full-automatic open & close(Mechanical mortise, motor inside  
  panel). Without pressing handle. 
 2. With doorbell function. 
 3. Can be suitable for 72mm or 85mm or 92mm Euro mortise and  
  68mm CN mortise… 
SPECIFICATIONS: 
•High-grade alloy panels and handles, quality color plating or paint 
 ing, sturdy and durable. 
•Different types of mortise are optional. 
•Quality semiconductor acquisition fingerprint chip. 
•Intelligent voice guidance function. 
•High frequency password screen, with anti-peeking password  
 inputting function. 
•Special cylinder with anti-drill opening function. 
•Humanization OLED screen. 
•Multi-management with unlock records. 
•Low voltage alarm function, Spare power interface. 
•Powered by lithium battery DC8.4V.

AKILLI KİLİT SİSTEMİ 
AK 8 WR

SMART AUTO DOORLOCK SYSTEM 
AK 8 WR

Metalik Füme
Metallic Gray

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

80 410 60

Y-HB-L
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 CL600
•Satine nikel kaplama kendinden kulplu silinmez tuş takımı. 
•Tam otomatik açma kapama.
•Kalıcı ve geçici şifreli olarak ayarlanabilir.
•Bir yetkilendirme, 5 master, 1 kullanıcı tanımlama.
•Mekanik kilitlerin kolaylıkla yerine uygulanabilir.
•4 kere yanlış şifre girildiğinde 1 dakika geçici bloke edilir.
•Ayarlanabilir dolap meşgul / uygun LED li uyarı ışığı
•Şifre unutulması durumunda master şifre veya temessız kart ile
 beklemesiz açılılabilir.
•Her zaman değiştirilebilir master şifre.  

 CL620
•RFID 13.56 Mhz. yazılım kontrollü ve açılım kayıtları takibi sağlayan  
 kart veya bileklikle çalışmaya uygun dolap kilidi.

•Satine nikel kaplama kendinden kulplu. 
•Tam otomatik açma kapama.
•Nemli ortama dayanımlı, yalıtımlı, elektronik devreli.
•4x1.5 VDC (AAA alkalin pil) min. <5uA bekleme (Max20-250mA)
 çalışma voltaj değerleri.
•-20 +65C 5-95% ortam çalışma değerleri
•Pil azalıyor ikazlı.

•Mat nikel kaplama kendinden kulplu tuş takımı
•Tam otomatik açma kapama.
•Kalıcı ve geçici şifreli olarak ayarlanabilir.
•Bir yetkilendirme, 5 master, 1 kullanıcı tanımlama.
•Mekanik kilitlerin kolaylıkla yerine uygulanabilir.
•Pil azalıyor ikazlı.
•4 kere yanlış şifre girildiğinde 1 dakika geçici bloke edilir.
•Ayarlanabilir dolap meşgul / uygun LED li uyarı ışığı
•Şifre unutulması durumunda master şifre veya IB buton anahtar ile
 beklemesiz açılılabilir.
•Her zaman değiştirilebilir master şifre. 
•Nemli ortama dayanımlı, yalıtımlı, elektronik devreli.
•4x1.5 VDC (AAA alkalin pil) min. <5uA bekleme (Max20-250mA)
 çalışma voltaj değerleri.
•-20 +65C 5-95% ortam çalışma değerleri

•RFID elektronik temassız gizli kilit.
•PC ve yazılım olmadan kurulumu kolay ve basit programlanabilir
•Zero 1 Çekmece ön cephelerine, çekmece arkalıklarına, kanatlı   
 kapılara, camlara vb. Takılabilir.
•Zero 2 Sürgülü kapılara, çekmece ön kısımlarına, çekmece sırtlarına,  
 kanatlı kapılara, cam vb. takılabilir.
•Dış anten olmadan ahşap malzemeden 25 mm’ye kadar güvenilir  
 okuma
•10 kullanıcı kapasiteli (İsteğe bağlı genişletilebilir kullanıcı kapasitesi)
•Esnek, proje tabanlı programlama ve fonksiyonlar mevcut (opsiyonel  
 Zero 2)
•Lityum pilin kullanımı ile 10.000 açılım ömrü
•Düşük pil duyulabilir uyarısı. Pil tamamen bitmeden önce uyarı ve  
 ardından otomatik açılım.
•Çok sağlam, darbeye dayanıklı motor çalışması
•Kart okumada sesli sinyal.
•Yaylı kapı açma dahil olmak üzere çeşitli karşılık seçenekleri mevcuttur. 
UYGULAMALAR
•Ev işyeri kullanım, Medikal Dolaplar, Vitrinler, Çekmeceler,
 Duvar Tipi İş İstasyonları Dolapları.
•4x1.5 VDC (AAA alkalin pil) min. <5uA bekleme.
•Çalışma ortamı değerleri; -10 + 60C% 5-95.

 CL600
•Satin nickel coated, self-handled key pad
•Fully automatic opening and closing.
•Can be set with permanent or temporary passwords.
•One authorization, 5 master, 1 user identification.
•Can be easily applied instead of mechanical locks.
•1 minute temporary blocking when 4 wrong codes are entered.
•Adjustable, cupboard is busy / available signal light with LED
•Can be opened, without waiting, with master password or IB 
 button key, in the case that the password is forgotten.
•Master password can be changed at any time.

 CL620
•Satin nickel coated, self-handled key pad
•Fully automatic opening and closing.
•RFID 13.56 Mhz. software controlled, audit trail function 
•Suitable for RFID card and brackeled. 

•Durable to humid environment, isolated, with electronic circuit.
•4x1.5 VDC (AAA alkaline battery) min. <5uA waiting
 (Max20-250mA) operating voltage values
•Operating environment values; -20 +65C 5-95% 
•Low battery warning

•Mat nickel coated, self-handled key pad
•Fully automatic opening and closing.
•Can be set with permanent or temporary passwords.
•One authorization, 5 master, 1 user identification.
•Can be easily applied instead of mechanical locks.
•Low battery warning
•1 minute temporary blocking when 4 wrong codes are entered.
•Adjustable, cupboard is busy / available signal light with LED
•Can be opened, without waiting, with master password or IB 
 button key, in the case that the password is forgotten.
•Master password can be changed at any time.
•Durable to humid environment, isolated, with electronic circuit.
•4x1.5 VDC (AAA alkaline battery) min. <5uA waiting 
 (Max20-250mA) operating voltage values
•Operating environment values; -20 +65C 5-95% 

•RFID contactless hidden card lock. 
•Easy to install and simple to program without PC and software 
•Zero 1 Can be fitted to drawer fronts, drawer backs, leaf doors, glass  
 etc.
•Zero 2 Can be fitted to sliding doors, drawer fronts, drawer backs, leaf  
 doors, glass etc.
•Up to 25mm of reliable reading through wood material without  
 external antenna 
•10 users per lock capability (Optional expandable user capacity ) 
•Flexible, project-based programming and functions available 
•Minimum 10,000 latch openings per life of lithium battery 
•Low battery audible warning Fail locked. Fail unlocked when battery  
 fails. 
•Very robust, impact-proof motor operation 
•Audible signal upon card presentation 
•Various catch options available, including spring open door release 
APPLICATIONS 
•Interior use, Retail Security, Medical Cabinets, Display Cases, Desks 
 Wall Mounted Work Stations Lockers
•4x1.5 VDC (AAA alkaline battery) min. <5uA standby 
•Operating environment values; -10 +60C 5-95%

ŞİFRELİ DOLAP KİLİDİ
CL 600 - 620

ŞİFRELİ DOLAP KİLİDİ
CL 300

TEMASSIZ GİZLİ DOLAP KİLİDİ
ZERO 1 / ZERO 2

PASSWORD CABINET LOCK
CL 600 - 620

PASSWORD CABINET LOCK
CL 300

RFID CABINET / DRAWER LOCK 
ZERO 1 / ZERO 2

Satine Nikel
Satin Nickel

CL600 CL620

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

58 95 17

Y-HB-L

Mat Siyah
Matt Black

ÖLÇÜLER ZERO1
MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER ZERO2
MEASUREMENTS

E-W

E-W

63

65

85,5

70

28

28

Y-H

Y-H

B-L

B-L

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

54 110 27

Y-HB-L

ZERO 2

ZERO 1
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•Oda durum bilgisini gösteren dahili dokunmatik zil butonlu bilgi ekranı.
•Sıva altı montaja uygundur.
•İçeriden rahatsız etmeyin mesajı geldiğinde Zil fonksiyonu devre dışı
 kalır.
•İçeriden standart komitator veya dokunmatik kendi iç ünitesi ile  
 kontrol edilebilir. (OBE30 - OBE40)
•Zil çıkışı.
•Mavi / kırmızı iç aydınlatma
•Enerji kontrol ünitesinden aldığı bilgi ile odanın dolu olduğunu gösterir.
•220V AC şebeke voltajı ile adaptörsüz doğrudan çalışabilir.
•0-50C 0-80% ortam çalışma değerleri

•Oda durum bilgisini gösteren dahili dokunmatik zil butonlu bilgi ekranı.
•Sıva altı montaja uygundur.
•İçeriden rahatsız etmeyin mesajı geldiğinde Zil fonksiyonu devre dışı
 kalır.
•İçeriden standart komitator veya dokunmatik kendi iç ünitesi ile  
 kontrol edilebilir. (OBE30 - OBE40)
•Zil çıkışı.
•Mavi / kırmızı iç aydınlatma
•Enerji kontrol ünitesinden aldığı bilgi ile odanın dolu olduğunu gösterir.
•220V AC şebeke voltajı ile adaptörsüz doğrudan çalışabilir.
•0-50C 0-80% ortam çalışma değerleri

•Oda durum bilgisini ve otel logosunu gösteren LCD - LED arka   
 aydınlatmalı bilgi ekranı.
•Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre   
 kaliteli sarı / pirinç metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama  
 ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
•Sıva üstü montaja uygundur.
•Korozyondan etkilenmeyen sarı pirinç metal ham madde üzeri tüm
 kaplama renklerinde üretilebilir.
•Harici güç kaynağından yada ES3016 ünitesinden beslenebilir.
•Oda numarası ve otel logosunu dönüşümlü olarak gösterir, oda içine
 takılan komitatöre basıldığında “odayı temizleyin veya “rahatsız  
 etmeyin mesajlarını görüntüler.
•128x64 pixel çözünürlük
•AC-DC 12-24V 50 Ma Voltaj çalışma değerleri 
•0-50°C, 0-90% (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.

•Internal, touch-operated bell button information display that shows 
 room status information.
•Suitable for flush mounting.
•When do not disturb message comes from inside, the bell function 
 is disabled.
•Can be controlled with standard commutator from inside or its 
 own touch-operated internal unit.  
•Bell output.
•Blue / red interior lighting
•Shows whether the room is occupied, with the information it takes 
 from energy control unit.
•Can work with 220V AC network voltage directly without an adaptor.  
•Operating environment values; 0-50C 0-80% 

•Internal, touch-operated bell button information display that shows 
 room status information.
•Suitable for flush mounting.
•When do not disturb message comes from inside, the bell function 
 is disabled.
•Can be controlled with standard commutator from inside or its 
 own touch-operated internal unit.  
•Bell output.
•Blue / red interior lighting
•Shows whether the room is occupied, with the information it takes 
 from energy control unit.
•Can work with 220V AC network voltage directly without an adaptor.  
•Operating environment values; 0-50C 0-80% 

•LCD – LED information display with backlight that shows the room 
 status information and hotel logo.
•Produced from premium brass, depends on the handle model chosen,  
 component that does not contain zinc alloys.   
•Suitable for surface mounting.
•Can be produced in all coating colors on yellow brass raw material 
 that is not affected from corrosion. 
•Can be energized from external power supply or ES3016 unit.  
•Alternates between showing the room number and hotel logo, 
 displays “clean the room or “do not disturb”messages when 
 pressed to the commutator in the room
•128x64 pixel resolution
•AC-DC 12-24V 50 Ma operating voltage values
•Can operate in 0-50°C, 0-90% (non-condescending humidity) 
 environment values

ODA BİLGİ EKRANI
OBE

ODA BİLGİ EKRANI
OBE

MODERNA LCD ODA BİLGİ  
EKRANI LBEM

ROOM INFORMATION DISPLAY
OBE

ROOM INFORMATION DISPLAY
OBE

MODERNA ROOM INFORMATION 
DISPLAY LBEM

İÇ MODÜLER / INTERNAL MODULES

DIŞ MODÜLER / EXTERNAL INFO MODULES

DIŞ MODÜLER / EXTERNAL INFO MODULES

OBE 04

OBE 03

OBE 02

OBE 05

OBA 01

170x105

90x90

380x120

OBAEK  11

87x87

240x140

90x172

Satine Krom
Satin Chrome

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

147 77 20

Y-HB-L

308

1103

RADIO FREQUENCY CARD
INSERT TO GAIN POWER CLEAN

D. N. D

1
1
0
3

PREMIUM BRASS

M
A T E R I A L
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•Oda durum bilgisini gösteren dahili dokunmatik zil butonlu bilgi ekranı.
•Sıva altı montaja uygundur.
•İçeriden rahatsız etmeyin mesajı geldiğinde Zil fonksiyonu devre dışı
 kalır.
•Oda da misafir olduğu, temizlik istendiği ve rahatsız etmeyin bilgilerini
 gerçek zamanlı olarak iletir.
•Zil çıkışı.
•Mavi / kırmızı iç aydınlatma
•Enerji kontrol ünitesinden aldığı bilgi ile odanın dolu olduğunu gösterir.
•Resepsiyondan oda durumunu online gerçek zamanlı olarak izleme
 imkanı tanır
•Mobil telefon kullanan görevliler oda durumunu online gerçek zamanlı 
 olarak izleyebilirler
•220V AC şebeke voltajı ile adaptörsüz doğrudan çalışabilir.
•0-50C 0-80% ortam çalışma değerleri

•RFID 13.56 Mhz. temassız duvardan okutmalı kartlı kilit sistemi
 okuyucu modülü (Opsiyone Wiegand çıkışlı DOPW1 asansör modülü  
 için)
•Elektrikli kilit karşılığı, elektromanyetik kilitler, asansör ve tam   
 otomatik kapı açma kapama sistemlerinin tümünü çalıştırmaya   
 uygundur.
•0-65°C, 10-90%Rh (Yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•10-14 VDC çalışma voltajı
•Statik akım 50 mA, çalışma akımı 2A max.
•Brassco Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
•Yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli okuyucu
 seçeneği (opsiyonel)

•16 kata kadar kontrollü (Opsiyonel Genişleme modülü ile 32 kata  
 kadar) Asansör modülü
•Kuru kontakt çıkışları ile doğrudan asansörü butonlarını kontrol eder
•Kart üzerinde yetki verilen katlara çıkış sağlar, diğer katlara erişimi
 engeller
•Okuyucuyla iletişim metodu Wiegand
•12 VDC 40-150 Ma çalışma voltaj değerleri
•0-70C, 0-85% (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
•Ağırlık 3,5 kg

•Internal, touch-operated bell button information display that shows 
 room status information.
•Suitable for flush mounting.
•When do not disturb message comes from inside, the bell function 
 is disabled.
•Bell output.
•Blue / red interior lighting
•Shows whether the room is occupied, with the information it takes 
 from energy control unit.
•Front desk and house keepers can see room status from Pc or Mobile
 devices wireless.
•Can work with 220V AC network voltage directly without an adaptor.  
•Operating environment values; 0-50C 0-80% 

•RFID 13.56 Mhz. contactless card lock system. reader module 
 that reads from wall.
•Suitable to activate electromagnetic locks that are equivalent of 
 electronic lock, and all fully automatic door opening and closing  
 systems.
•Can operate in 0-65°C, 10-90%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•10-14 VDC operating voltage
•Static current 50 mA, operating current 2A max.
•Compatible with all Brassco Card Lock Software versions.
•200 user capacity reader option for using without software in offices 
 (optional)

•Up to 16 Floors elevator controller floors by floor  
 (expandalbe 32 floors)
•Dry contact outpot to control buttons.
•Sellectable flors via Brassco software. 
•220 VAC
•Can operate in 0-50°C, 10-70%Rh (non-condescending humidity) 
 environment conditions.
•Weight 3,5 kg

KABLOLU / KABLOSUZ  
ODA BİLGİ EKRANI OBEO

KARTLI OKUYUCU MODÜLÜ
DOP1

KAT KONTROLLÜ ASANSÖR 
MODÜLÜ AMY01

WIRELESS / WIRED ROOM  
INFO SYSTEM OBEO

CARD READER CONTROLLER
DOP1

ELEVATOR CONTROL MODUL 
AMY01

DIŞ MODÜL / EXTERNAL MODULES

İÇ MODÜL / INTERNAL MODULES

OBEO 10

OBEO 20

85x90

85x85

Mat Siyah
Matt Black

Mat Siyah
Matt Black

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

85 85 20

Y-HB-L

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

320 310 85

Y-HB-L
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•Brassco RFID kartlı kilit yazılımları ile birlikte çalışan kart   
 kodlayıcıdır.
•13.56 Mhz çalışma frekansı
•Usb 1.0-2.0-3.0 tipi bağlantıya uyumlu.
•İşlem takibi için sesli ve led ışıklı uyarıcılar
•Opsiyonel dahili bilgi ekranlı (ENCM 10)
•Abs mat plastik gövde
•0 C-70 C 0-85%Rh çalışma ortam değeri

•KARTLI KİLİTLERİN YÖNTEMİNİ ve KARTLARIN KODLANMASINI SAĞLAR
•SQL server tabanlı yazılım, işletim ve kayıtların güvenliği için iki farklı
 bileşenli program yapısı
•Kart tipleri, alan, bina, kat, master, housekeeper, pasaj, acil durum  
 bilgi alma, zaman, oda tanımlama vb.
•Farklı kullanıcılar için farklı seviyelerde şifre ile giriş, yetkilendirme  
 ve filtreleme
•Bir odaya çoklu kart, birden fazla odaya tek kart tanımlayabilme ve  
 çıkışta kart takip
•Temizlik için farklı katlarda farklı odalara tek kart tanımlayabilme
•Çıkışı yapılan oda için yeni rezervasyon öncesi opsiyonel kirli oda ikazı
•32 kapıya kadar ortak kapı tanımlama
•800 açılıma kadar kayıt görüntüleme
•Programda yapılan tüm işlemleri kayıt altına alma, yedekleme
•Dokunmatik ekralarda uygun program yapısı
•Grup rezervasyon özelliği
•Kilitlerde alarm fonksiyonu ayarlama özelliği
•Kayıp kart iptali, kart kopya ve yeni kart için ayrı seçenekler
•Ayrıntılı istatistik ve raporlama, ileri zaman yada öncesine ait çalışma
 değerlerini grafik olarak görüntüleme yada raporlama
•Küçük yada büyük tüm otel ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş  
 kullanıcı dostu birçok yazılım özellikleri ve fonksiyonlar
•Otel yazılımlarıyla entegre çalışır (Fidelio, Opera resmi lisanlı)

•Kartlı kilit sistemleri için türkçe (opsiyonel ingilizce) mobil bilgi
 aktarım terminali
•Kapı kilitleri ile kablosuz haberleşme
•Zaman kartı ve oda tanıtım kartı gerektirmeden 500 odaya kadar  
 kurulum sağlar. (Opsiyonel 1000 oda KYCV5)
•Kilitlerin okuyucu devrelerindeki zamanı ayarlama ve okuma   
 fonksiyonu vardır.
•Bir seferde 10 odaya kadar kayıt bilgilerini hafızasında toplayabilir.
•Dahili kart okuyucu modülü ile kart tiplerini tanıyıp bilgisini   
 gösterebilme özelliği vardır.
•Pil tassarrufu için kullanılmadığında uyku moduna geçer.
•4 adet AA tipi akralin pil ile çalışır.
•128x64 piksel arka aydınlatmalı LCD li ekranlıdır.
•USB 1.1 bilgisayar bağlantısı vardır.
•070C 15-85RH% çalışma ortam değerleri
•165 gr ağırlık.

EK ÖZELLİK
KYYCV2 kilitlerin pil seviyelerini temassız olarak ölçümleyebilir.

•Card coder that works with Brassco RFID card lock software 
•13.56 Mhz operating frequency
•USB 1.0-2.0-3.0 type connection 
•Audible and LED light warnings for operation monitoring  
•Abs matt plastic body
•Operating environment values; 0 C-70  C 0-85%Rh 

•Software based on SQL server, program structure with two different 
 components for the safety of operation and records.  
•Card types, area, building, floor, master, housekeeper, passage, 
 emergency information retrieval, time, room identification etc.
•Different levels of password entrance, authorization and filtering 
 for different users. 
•Identifying multiple cards for one room, one card for multiple 
 rooms and card monitoring in exits. 
•Identifying one card for different rooms in different floors for cleaning. 
•Optional dirty room warning for the checked out room before 
 the new reservation. 
•Automatic door identification up to 32 doors
•Record display up to 800 openings 
•Recording and backing up all operations in the program 
•Program structure that is suitable for touch screen. 
•Group reservation feature 
•Alarm setting function feature in locks
•Different options for Lost card cancellation, copying card and new card 
•Detailed statistics and reporting, advanced displaying or reporting 
 the operating values of time or before as graphics.   
•Lots of user friendly software features and functions that are 
 developed to meet all needs, big or small, of the hotel. 
•Ability to work integrated with hotel pms (Fidelio Opera) licenced.

•Turkish (optionally English), mobile information transfer terminal 
 for card lock systems
•Wireless communication with door locks. 
•Provides installation for up to 500 rooms, without needing time 
 card or room identification card.
•Locks have function to set and read the time in reader circuits.
•Can collect record information of up to 10 rooms at once in its memory. 
•Have the ability to identify the card types with its internal card 
 reader module and show its information.
•Goes to sleep mode when not used, for battery conservation.  
•Operates with 4 AA type alkaline batteries.  .
•Has 128x64 pixel LCD screen with backlight
•Has USB 1.1 computer connection.
•Operating environment values:070C 15-85RH% 
•Weight: 165 gr.

ADDITIONAL FEATURE FOR KYCV2
Contactless measuring card lock battery level.

RFID KART KODLAYICI
ENCMI 02 / MC05

BRASSCO KARTLI KİLİT YAZILIMLARI 
BKY 13.1 / BKY PRO 13.1

KİLİT YÖNETİM ve BİLGİ ALMA 
EL TERMİNALİ KYCV1/V2

RFID CARD CODER
ENCMI 02 / MC05

BRASSCO CARD LOCK SOFTWARE
BKY 13.1 / BKY PRO 13.1

LOCK MANAGEMENT AND INFORMA-
TION RETRIVAL HANDSET  KYCV1/V2

Mat Gri
Matt Gray

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

95 118 14

Y-HB-L

Mat Beyaz
Matt White

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

75 164 26

Y-HB-L
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•Pano içine ray tipi monte edilen enerji kontrol ünitesi setinin röle grubu
•Lamba ver prizler için 220 V 30A R1 röle çıkışı gücü
•Bağımsız girişli manyetik kontak üzerindende çalıştırılabilen  
 220 V 16 A R2 röle çıkış gücü
•Opsiyonel olarak eklenebilen bağımsız girişli - çıkışlı ve manyetik  
 kontak üzerindende çalıştırılabilen 220 V 16A R3 röle çıkış gücü
•3 Faz girişli panolarda eşit dağılımlı kullanıma uygundur.  
 (Opsiyonel R3 rölesi ile)
•2. ve 3. Rölelerde ortak uçlarla normalde açık veya kapalı uçları  
 kullanılabilir.
•Röle aktivasyonunu gösteren led ışık sistemi
•Işıklar ve prizler için kart yuvasından çıkarıldıktan sonra 10 sn   
 geçikme, anlık pencere açılımında klimayı korumak için kilamayı 8 sn  
 devrede tutar.
•Voltaj değişimlerinde aynı verimlilikte kullanım için rögülatörlü kart
 okuyucu beslemesi
•Sıcak bölgelerde kullanım için geliştirilmiş devre yapısı, yüksek akım
 sahalarında bakır takviyeli akım yolları
•LCD bilgi ekranı veya DND fonksiyonları için dahili 12 V DC besleme  
 çıkışı (50 mA)
•190 - 240V AC -10 +60°C ve 0 -90 (yoğuşmasız nem) ortam   
 değerlerinde çalışabilir.

•ES 3016 pano içine ray tipi monte edilen enerji kontrol ünitesi setinin  
 kartokuyucu modülü.
•13.56 Mhz karta duyarlı (opsiyonel 125 Khz)
•Temassız RF olarak kart bilgisini okur mekanik aşınma ve kart   
 deformasyonu olmaz.
•Otel kartına duyarlı olduğu için normal kartlarl çalışmaz, tam enerji
 tassarrufu sağlar.
•Kendi modülü ile kullanabildiği gibi diğer kart yuvası modellerinede 
 monte edilebilir, bu amaçla kesilebilir montaj kulaklarına sahiptir.
•50 mm ye kadar algılama mesafesi
•Kırmızı / mavi led ışıklı
•Pano modülünden 20 m uzaklığa kadar monte edilebilir.

•Duvara sıva altı sıva üstü monte edilen enerji kontrol ünitesi kart  
 okuyucuve röle grubu
•Lamba prizler ve klima için 220 V 30A R1 röle çıkış gücü
•Opsiyonel manyetik kontak girişli 16Ax2 çıkışlı olarak üretilmektedir.
•13.56 Mhz karta duyarlıdır.
•Temassız RF olarak kart bilgisini okur mekanik aşınma ve kart   
 deformasyon olmaz.
•Otel kartına duyarlı olduğu için tam enerji tassarrufu sağlar.
•Voltaj değişimlerinde aynı verimlilikte kullanım için regülatörlü kart
 okuyucu beslemesi.
•Sıcak bölgelerde kullanım için geliştirilmiş devre yapısı, yüksek akım
 sahalarında bakır takviyeli akım yolları.
•200 - 240 AC -10+60C ve 0 -90 (yoğuşmasız nem) ortam çalışma  
 değerleri

•Relay group of the energy control unit that is mounted rail type 
 in to panel.  
•220 V 30A R1 relay output power for lamps and sockets. 
•220 V 16 A R2 relay output power that can also work on magnetic 
 contact with independent input. 
•220 V 16A R3 relay output power with independent inputs-outputs 
 that can be added optionally and can also work on magnetic contact.  
•Suitable for uniformed use in panels with 3 Phase input. 
 (with optional R3 relay)
•In 2nd and 3rd relays, open or closed ends with joints ends can be  
 used.
•LED light system that shows relay activation.  
•10 seconds delay for lights and sockets after the card was removed 
 from its slot, keeps A/C on for 8 seconds to protect the A/C during 
 momentary window openings.  
•Card reader feed with regulator for to be able to use with same 
 efficiency during voltage changes.  
•Circuit structure developed for using in hot regions, copper reinforced 
 current track in high current fields.  
•Internal 12 V DC feed output for LCD information display or DND 
 functions. (50 mA)
•can operate in 190 - 240V AC -10 +60°C and 0 -90  
 (non-condescending humidity) environmental values.

•Card reader module of the energy control unit set that is mounted 
 rail type in to ES 3016 panel.
•Sensitive to RFID 13.56 Mhz card (optionally 125 Khz)
•Reads card information without contact as RF, no mechanical 
 corrosion and card deformation.
•Doesn’t work with normal cards since it is sensitive to hotel card, 
 provides full energy conservation.  
•It can be used with its own module as well as it can be mounted 
 to other card slot models, for this reason it has sliceable mounting ears.   
•Detection distance up to 50 mm 
•Red / blue LED lights
•Can be mounted up to 20 m distance from the panel module. 

•Energy control unit card reader and relay group that can be surface 
 mounted or flush mounted. 
•220 V 30A R1 relay output power for lamps, sockets and A/C.
•Optionally produced with magnetic contact input 16Ax2 output.
•Sensitive to RFID 13.56 Mhz card.
•Reads card information without contact as RF, no mechanical 
 corrosion and card deformation.
•Since it is sensitive to hotel card, provides full energy conservation.
•Card reader feed with regulator for to be able to use with same 
 efficiency during voltage changes.
•Circuit structure developed for using in hot regions, copper 
 reinforced current track in high current fields.
•Operating environmental values; 200 - 240 AC -10+60C 
 and 0 -90 (non-condescending humidity) 

ENERJİ KONTROL ÜNİTESİ RÖLE 
MODÜLÜ ES3016

ENERJİ K. ÜNİTESİ KART OKUYUCU 
MODÜLÜ ESYK01 / ESMIA01

KOMPAKT ENERJİ KONTROL 
ÜNİTESİ EKM 02

ENERGY CONTROL UNIT RELAY 
MODULE ES3016

ENERGY CONTROL UNIT CARD  
READER MODULE ESYK01 / ESMIA01

COMPACT ENERGY  
CONTROL UNIT EKM 02

Gri
Gray

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

76 85 53

Y-HB-L

Beyaz - Bej
White - Beige

Beyaz
White

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

86 86 40

Y-HB-L
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•220 V AC giriş - 12V DC 4A çıkış güç kaynağı
•100 - 240 V AC çalışma aralığı
•0-50°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
•Kısa devre korumalı 
•Aşırı ısı korumalı
•Pano içi ray tipi montaj
•Hassas voltaj çıkış ayar özelliği
•Fansız soğutmalı

•Ahşap, metal, cam ve yangına dayanıklı kapılarda kullanıma uygun
 elektro manyetik kilit
•Eloksal alüminyum kaplamalı dış gövde 
•600 Lb 280 kg tutma gücü
•12 VDC 500 Ma - 24 VDC 250 Ma voltaj çalışma değerleri
•10-+55C 0-90% (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir
•Kapı açık veya kapalı izleme röle çıkışı 3A max. çıkış kontrol akım ve
 dahili kırmızı / yeşil, kapı açık / kapalı durumunu gösteren LED  
 göstergeli
•2 kg ağırlığında

•Sertleştirilmiş alüminyum profilden üretilmiştir.
•İçeri açılan kapılara uygundur.
•Standart eloksal kaplamalıdır.
•Bütün kapılar için kullanılabilir.
•Ayarlandıktan sonra kaymayı engelleyen dişli yüzeyler.

•220 V AC input - 12V DC 4A output power supply
•Working range 100 - 240 V AC
•Can operate in 0-50°C, 10-90%Rh (non condesconding humidity)
 envircoment values
•Short circuit protection 
•Overhead protection
•Inside panel mounting type
•Adjustment for sensitive voltage output feature
•No fan cooling

•Electromagnetic look that is suitable to use with wooden, metal, 
 glass and fireproof doors
•Anodic oxidation aluminum conted outer body
•600 Lb 280 kg retention value
•Operating voltage values 12 VDC 500 Ma - 24 VDC 250 Ma
•Can work in 0-+55C 0-90% (non condesconding humidity)
 envircoment values
•Door open or closed relay Monitoring output 3A max. output control
 current and internal red / green LED indicator that displays door 
 open/closed status
•2 kg weight 

•Produced from extrusion aluminum. 
•Suitable for inward opening doors.
•Standard anodic exidation coating.
•Can be used for all doors.

12V DC 4A GÜÇ KAYNAĞI
EKR 12

ELEKTRO MANYETİK KİLİT
EMK280L

ELEKTRO MANYETİK KİLİT 
KARŞILIĞI ZL280

12V DC 4A POWER SUPPLY
EKR 12

ELECTROMAGNETIC LOCK
EMK280L

ELECTROMAGNETIC  STRIKE 
PLATE ZL280

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

78 93 55

Y-HB-L

Eloksal Gümüş
Anodic Oxidation 
Silver - Gray

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

250 48 25

Y-HB-L

Eloksal Gümüş
Anodic Oxidation 
Silver - Gray

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

180 50 50

Y-HB-L
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•Tüm kapı kontrol modülleri ile kullanılabilir.
•Kulaklı tip alınlı elektrikli kilit karşılığı (opsiyonel EURO FIX tipi alın  
 plakası ile uygulanabilir)
•Alın plakasındaki eğik aşırtma yüzeyi sayesinde kasada kertik   
 açılmadan montaj yapılabilir.
•Enerji varken kilitli / Enerji yokken kilitli tipleri mevcuttur
•Dil kaydırma ayarlıdır.
•Sağ veya sol olarak kullanılabilir.
•Dar kapı profiline uygun çalışma sistemi
•304 paslanmaz 3 mm et kalınlığı (opsiyonel alüminyum)
•Özel ölçü veya kulaklsız tam dikdörtgen tipi üretilebilir.
•EKK-EYK-03 için (enerji yokken kilitli)12V DC 750 mA akım voltaj  
 değeri
•EKK-EVK-03 için (enerji varken kilitli) 12V DC 750 mA akım voltaj  
 değeri

•Tüm kapı kontrol modülleri ile kullanılabilir.
•Düz tip alınlı elektrikli kilit karşılığı
•Enerji varken kilitli / Enerji yokken kilitli tipleri mevcuttur
•Dil kaydırma ayarlıdır.montaj yapılabilir.
•Sağ veya sol olarak kullanılabilir.
•Dar kapı profiline uygun çalışma sistemi
•Alüminyum 3 mm et kalınlığı (opsiyonel paslanmaz)
•Özel ölçü  üretilebilir.
•EKK-EYK-01 (enerji yokken kilitli) için 12V DC 750 mA akım voltaj  
 değeri
•EKK-EVK-01 için (enerji varken kilitli) 12V DC 750 mA akım voltaj  
 değeri

•Kulaklı tip alınlı elektrikli kilit karşılığı (opsiyonel EURO FIX tipi alın  
 plakası ile uygulanabilir.
•Alın plakasındaki eğik aşırtma yüzeyi sayesinde kasada kertik   
 açılmadan montaj yapılabilir.
•Enerji varken kilitli / enerji yokken kilitli tipleri mevcuttur.
•Dil kaydırma ayarlı
•Dar kapı profiline uygun çalışma sistemi
•304 paslanmaz 3 mm et kalınlığı (opsiyonel alüminyum)
•Özel ölçü veya kulaksıs tam dikdörtgen tipi üretilebilir.
•EKK-EYK-02 (enerji yokken kilitli) için 12V DC 750 mA voltoj değeri
•EKK-EVK-02 (enerji varken kilitli) için 12V DC 250 mA akım voltaj  
 değeri

•Can be used with all door control modules.
•Butted electrical strike plate thumb type (optionally, can be applied 
 with EURO FIX type butt plate)
•Can be mounted without knurling the case through the angled 
 bypass surface on the butt plate. 
•Locked when energized/ locked when de-energized types are available. 
•Latch shifting setting.
•Can be used as left or right.
•Operating system that is suitable for narrow door profile
•304 stainless 3 mm wall thickness (optional aluminum)
•Can be produced as custom sized or earless perfect rectangle type.
•For EKK-EYK-03 (locked when de-energized)12V DC 750 mA current 
 voltage value
•For EKK-EVK-03 (locked when energized) 12V DC 750 mA current 
 voltage value

•Can be used with all door control modules.
•Butted electrical strike plate flat type
•Locked when energized/ locked when de-energized types are available.
•Latch shifting setting. Can be mounted.
•Can be used as left or right.
•Operating system that is suitable for narrow door profile
•Aluminum 3 mm wall thickness (optional stainless)
•Can be produced as custom sized.
•For EKK-EYK-01 (locked when de-energized) 
 12V DC 750 mA current voltage value
•For EKK-EVK-01 (locked when de-energized) 
 12V DC 750 mA current voltage value 

•Butted electrical strike plate thumb type (optionally, can be applied 
 with EURO FIX type butt plate).
•Can be mounted without knurling the case through the angled 
 bypass surface on the butt plate.
•Locked when energized/ locked when de-energized types are available.
•Latch shifting setting
•Operating system that is suitable for narrow door profile
•304 stainless 3 mm wall thickness (optional aluminum)
•Can be produced as custom sized or earless perfect rectangle type.
•For EKK-EYK-02 (locked when de-energized) 12V DC 750 mA 
 current voltage value
•EKK-EVK-02 (locked when de-energized) 12V DC 250 mA 
 current voltage value

ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIĞI
EKK-EYK-03 / EKK-EVK-03

ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIĞI
EKK-EYK-01 / EKK-EVK-01

ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIĞI
EKK-EYK-02 / EKK-EVK-02

ELECTRICAL STRIKE PLATE
EKK-EYK-03 / EKK-EVK-03

ELECTRICAL STRIKE PLATE
EKK-EYK-01 / EKK-EVK-01

ELECTRICAL STRIKE PLATE
EKK-EYK-02 / EKK-EVK-02

Satine Paslanmaz
Satin Steel Stainless

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W
25+10 110 31

Y-HB-L

Eloksal Gümüş
Anodic Oxidation 
Silver - Gray

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

25 250 31

Y-HB-L

Satine Paslanmaz
Satin Steel Stainless

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W
25+15 250 31

Y-HB-L
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•5 Dilli silindirli antipanik fonksiyonlu motorlu kilit
•İçerden harici mekanik kilitleme fonksiyonlu
•Korozyondan etkilenmeyen 304 satine paslanmaz ayna ve karşılık  
 pirinç silindir.
•Master silindir yapılabilir.
•Normalde boşto çalışan  kol sistemi ile uzun motor ve mekanizma ömrü
•Dahili pil kartuşu ile alından kolay pil değişimi
•6V DC 4x1.5V AA tipi alkalin pil ile çalışır.
•150mA çalışma voltajı
•Kalın çelik, boyalı sac gövdeli, kablo koruma muhafazalı, kapalı sistem
•250.000 üzerinde çalışma ömrü
•İç kilitli, mekanik silindirli açılım, tam kapanmayan kilit uyarıları için
 dahili mikro anahtarlar

•5 Dilli silindirli antipanik fonksiyonlu motorlu kilit
•İçerden harici mekanik kilitleme fonksiyonlu
•Korozyondan etkilenmeyen 304 satine paslanmaz ayna ve karşılık  
 pirinç silindir.
•Master silindir yapılabilir.
•Normalde boşto çalışan  kol sistemi ile uzun motor ve mekanizma ömrü
•Dahili pil kartuşu ile alından kolay pil değişimi
•6V DC 4x1.5V AA tipi alkalin pil ile çalışır.
•150mA çalışma voltajı
•Kalın çelik, boyalı sac gövdeli, kablo koruma muhafazalı, kapalı sistem
•250.000 üzerinde çalışma ömrü
•İç kilitli, mekanik silindirli açılım, tam kapanmayan kilit uyarıları için
 dahili mikro anahtarlar

•Otel ve ofisler için anti-panik fonksiyonlu silindirli 3 dilli motorlu 
 kapı kilidi
•Paslanmaz alın, paslanmaz diller ve paslanmaz karşılık
•Opsionel paslanmaz iç mekanizma ile ağır hizmet tipi uygulamalarda 
 kullanılabilir
•Alt dil kilitli iken, içerden sadece kolu açarak komple açılım sağlar.
•55 mm kapı alın merkez aralığı
•72 mm silindir merkezi aralığı
•Rozetli kollara uygun rozet çektirme montaj delikleri

•5 latched cylinder lock with motor and anti-panic function. 
•External mechanical locking from inside function
•304 anti-corrosion stainless steel forehead and strike brass cylinder.  
•Can be made master cylinder.
•Long motor and mechanism life with handle system that normally 
 works idle. 
•Easy battery change from the butt with internal battery cartridge.  
•Works with 6V DC 4x1.5V AA type alkaline battery.
•150mA operating voltage
•Thick steel closed system with painted sheet plate body and cable 
 protection cover. 
•Operating life that is over 250.000 
•Mechanical cylinder opening with internal lock, internal micro swicth
 for not fully closed lock warnings. 
•70 mm back set

•5 latched cylinder lock with motor and anti-panic function. 
•External mechanical locking from inside function
•Anti-corrosion 304 satin stainless steel forehead and brass cylinder.  
•Can be made master cylinder.
•Long motor and mechanism life with handle system that normally 
 works idle. 
•Easy battery change from the butt with internal battery cartridge.  
•Works with 6V DC 4x1.5V AA type alkaline battery.
•150mA operating voltage
•Thick steel closed system with painted sheet plate body and cable 
 protection cover. 
•Operating life that is over 250.000 
•Mechanical cylinder opening with internal lock, internal micro swicth
 for not fully closed lock warnings. 
•62 mm back set

•3 latched door lock with motor, anti-panic function for hotels and  
 offices 
•Stainless steel forehead, stainless steel letches and stainless strike.  
•When the lover latch is locked, full opening can be done only by 
 opening the handle from inside.
•55 mm back set distance
•38 mm european centred holes for back to back fixing
•72 mm cylinder center distance
•Brass cylinder
•Optional stainless steel latch,bolt and gear mechanism for heavy
 duty purposes

MOTORLU KİLİT
MK1

MOTORLU KİLİT
MK2

MOTORLU KİLİT
MK3

ELECTOMECHANIC MORTISE
MK1

ELECTOMECHANIC MORTISE
MK2

ELECTOMECHANIC MORTISE
MK3

Satine Paslanmaz
Satin Steel Stainless

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

24 270 111

Y-HB-L

Satine Paslanmaz
Satin Steel Stainless

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

26 270 95

Y-HB-L

Satine Paslanmaz
Satin Steel Stainless

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

22 230 82

Y-HB-L
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•1000 mm ve 65 kg kadar kapılara uygun EN2/3-4
•Durma yeri ayarlanabilir kapıyı açık tutma fonsiyonu.
•Çelik kollu içten monte edilebilir raylı sistem.
•180 derece çalışabilme.
•2 Kademeli ayarlanabilir kapama ve kilitleme hızı.
•Satine paslanmaz dekoratif kapak, farklı renk seçenekleri

•1100 mm ve 40 - 65 kg kadar kapılara uygun EN 2/3-4
•Durma yeri ayarlanabilir kapıyı açık tutma fonsiyonu.
•Çelik kollu içten monte edilebilir raylı sistem.
•180 derece çalışabilme.
•2 Kademeli ayarlanabilir kapama ve kilitleme hızı.
•Farklı renk seçenekleri

YF104
•Yangın fitili
•Tek kanat ve çift kanat kapılar için 70 dereceden sonra aktif olamaya
 başlar.
•UV nem dayanımlı, kendinden grafit bazlı 
•Yüksek ısıda şişme özellikli 30-60 dakika dayanımlı
YFD104
•Yangın dayanımlı duman fitili
•Tek kanat ve çift kanat kapılar için kendinden yapışkanlı fırçalı,grafit
 bazlı yüksek ısıda şişme özellikli 30-60 dakika dayanımlı

KFT101
•Kapı fitili
•Tek kanat ve çift kanat kapılar için ses ve hava akımlarına karşı  
 koruma sağlar.
•TPE/Poliuretan malzeme
•Rijit fitil yapısı (bi-polimer ortası sert kenarları esnek)
•Fitil yuvası G4xD6 mm

•EN2/3-4, suitable for doors up to 1000 mm and 65 kg 
•Holding the door open function whose stopping point can be adjusted. 
•Railed system with steel handle that can be internally mounted.  
•Ability to operate 180 degrees.
•Adjustable closing and locking speed with 2 levels
•Satinet stainless decorative cover, different color options.  

•EN 2/3-4, suitable for doors up to 1100 mm and 40 - 65 kg 
•Holding the door open function whose stopping point can be adjusted u.
•Railed system with steel handle that can be internally mounted.
•Ability to operate 180 degrees.
•2 Adjustable closing and locking speed with 2 levels.
•Different color options

YF104
•Fire seal
•For single and double doors, it activates after 70 degrees. 
•Resistant to UV and humidity, self-fire carbon based.  
•Swelling function in high temperature, 30-60 minutes endurance 

YFD104
•Smoke seal that is resistant to fire
•Self-adhesive for single and double doors, fire carbon based, 
 swelling function in high temperature, 30-60 minutes endurance

KFT101
•Door seal
•Provides protection against noise and airflow for single and 
 double doors.
•TPE/Polyurethane material
•Rigid seal structure (bi-polymer, center is hard, edges are flexible)
•Seal slot G4xD6 mm

KAPI HİDROLİĞİ
YKH-65

GİZLİ ve RAYLI KAPI  
KAPAYICI GKH 60

KAPI FİTİLLERİ
YF104 / YFD104 / KFT101

AUTOMATIC DOOR CLOSER
YKH-65

CONCEALED AND RAILED DOOR 
CLOSER GKH 60

t
YF104 / YFD104 / KFT101

Satine Paslanmaz
Satin Steel Stainless

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

230 60 40

Y-HB-L

Krom
Chrome

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

30.5 230 78

Y-HB-L

KFT101

YFD104

YF104

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

E-W

10

10

5.5

2100

-

4

-

Y-H

B-L

B-L
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 KAGS
•Ses ve duman yalıtımlı kapılar için Alüminyum gövde sarı pirinç mandal
•Silikon fitil
•Basma yüksekliği 12 mm
•100 mm ye kadar kesilebilir.
    
 
 KAGY
•Ses ve duman yangın dayanımlı kapılar için Alüminyum gövde sarı  
 prinç mandal
•Silikon fitil
•Basma yüksekliği 12 mm
•100 mm ye kadar kesilebilir.
•Grafit fitil 70 dereceden sonra aktif olur.
•Her iki yanda yüksek ısıda şişebilen grafit bazlı fitiller
•30-60 dk dayanımlı
•12x32 mm yuvaya uygun (yan kanatlarla dıştan genişlik 40 mm)

•Online kartlı kilit sistemleri ve motorlu kilitlerde kullanılan kapı kasası  
 ve kanata monte edilen kablo koruma aparatı. 
•10 mm çapa kadar kablo veya kablo demeti için uygundur.
•Nikel kaplama sprial ve paslanmaz çelik  gövdelidir.
•Ahşap ve metal kapılar için uygundur.

•El veya başka cisimlere duyarlı 1-10 cm mesafeden algılama yapabilen
 temassız infrarred buton.
•Hijyenik, engelsiz alanlar ve tüm kullanım amaçlarına uygundur.
•Paslanmaz aynalı dış ortamdan etkilenmeyen kapalı sistem
•Normalde açık / Normalde kapalı röle çıkışlıdır.
•Beklemede ve algılama yaptığında değişken renkli led ikazlıdır.
•Alt kutu ile sıva üstü montaja uygundur.
•500.000 çalışma ömrülüdür.
•12 V DC çalışma voltajı
•3A röle kontrol akımı
•0 -95% -10 +55°C ortam değerlerinde çalışabilir.

 KAGS    
•Aluminum body and brass clamps for noise and smoke 
 isolated doors
•Silicon seal
•Delivery head 12 mm
•Can be cut up to 100 mm.

 KAGY
•Aluminum body and brass clamps for noise and smoke isolated doors
•Silicon seal
•Delivery head 12 mm
•Can be cut up to 100 mm.
•Fire carbon seal activates after 70 degrees.
•On both sides, fire carbon based seals that swell in high temperature.  
•30-60 minutes endurance
•Suitable for 12x32 mm slot (width of side wings from exterior; 40 mm)

•Cable protection device that is mounted on doorframes and wings in 
 online card lock systems and locks with motor. 
•Suitable for cables or cable harnesses up to 10 mm diameter.
•Nickel coated spiral and stainless steel body.
•Suitable for wooden and metal doors.

•Contactless infrared button that is sensitive to hand and other objects 
 and can detect from 1-10 cm distance. 
•Suitable for hygienic, smooth areas and all using purposes.  
•Stainless mirror closed system that doesn’t effect from outer 
 environment. 
•Relay exit that is normally closed/ normally open. 
•Colored LED lights that change when it on hold and when it detects.
•Suitable for surface mounting with bottom box.
•500.000 operating life.
•12 V DC operating voltage
•3A relay control current
•Can operate in 0 -95% -10 +55°C environment conditions.

KAPI ALTI GİYOTİNİ
KAGS/KAGY

KABLO GEÇİŞ APARATI
KGAP-01

TEMASSIZ BUTON
BT02

AUTOMATIC DOOR  
BOTTOM SEAL KAGS/KAGY

CABLE ACCESS PART
KGAP-01

TOUCHLESS BUTTON
BT02

KAGS KAGY

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

40

40

830

930

32

32

40 103 32

Y-HB-L

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

12

12

830

930

32

32

12 103 32

Y-HB-L

Satine Paslanmaz
Satin Steel Stainless

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

25 290 17

Y-HB-L

Satine Paslanmaz
Satin Steel Stainless

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-WE-W

34,934,9 9090 3625

Y-HY-H B-LB-L
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•Laptop boy şifreli otel para kasası
•Tam otomatik motorlu sistem
•Harici mekanik anahtarla açılım
•Son 150 açılım hafızalı (Opsiyonel)
•Tam otomatik led iç aydınlatmalı
•Digital led göstergeli
•El cihazı ile (opsiyonel) master şifreli açılım, programlama,  
 kayıt bigisi alma özelliği
•Kolay silenebilir sert fırın boyalı yüzey
•15 kg ağırlık
•Halı kaplı taban
•İçerden duvara vidalama imkanı mevcuttur
•3 kez yanlış şifre girildiğinde 15 dakika kilitlenme özelliği
•4x AA 1.5 V alkalin pil ile 1 yıldan fazla kullanım ömrü
•Opsiyonel dahili priz monte edilebilir.
•Görme engelliler için brailles alfabeli tuş takımı

•Laptop sized hotel safe box
•Opening and closing both with password
•Fully automatic system with motor drive
•Opening with external mechanical key
•Last 150 opening memory
•Fully automatic LED interior lighting
•Digital LED indicator 
•Master password opening with hand device (optional), feature for 
 programing and record information
•Electrostatic paint hard surface that can be easily cleaned
•15 kg weight
•Carpeted floor
•Option to screw to wall from inside is available
•It blokes for 15 minutes when wrong password is entered 3 times
•More than 2 year battery lifetime with 4x AA 1.5 V alkaline battery  
•Optional internal socket can be mounted
•Braille alphabet keypad for visually impaired individuals

BÜYÜK BOY PARA KASASI
PKMS2043

LARGE SIZE SAFE BOX
PKMS2043

Antrasit Gri
Antracite Gray

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

430 195 370

Y-HB-L

•Laptop boy şifreli otel para kasası
•Tam otomatik motorlu sistem
•Harici mekanik anahtarla açılım
•Son 150 açılım hafızalı (Opsiyonel)
•Tam otomatik led iç aydınlatmalı
•Digital led göstergeli
•El cihazı ile (opsiyonel) master şifreli açılım, programlama,  
 kayıt bigisi alma özelliği
•Kolay silenebilir sert fırın boyalı yüzey
•15 kg ağırlık
•Halı kaplı taban
•İçerden duvara vidalama imkanı mevcuttur
•3 kez yanlış şifre girildiğinde 15 dakika kilitlenme özelliği
•4x AA 1.5 V alkalin pil ile 1 yıldan fazla kullanım ömrü
•Opsiyonel dahili priz monte edilebilir.
•Görme engelliler için brailles alfabeli tuş takımı

•Laptop sized hotel safe box
•Opening and closing both with password
•Fully automatic system with motor drive
•Opening with external mechanical key
•Last 150 opening memory
•Fully automatic LED interior lighting
•Digital LED indicator 
•Master password opening with hand device (optional), feature for 
 programing and record information
•Electrostatic paint hard surface that can be easily cleaned
•15 kg weight
•Carpeted floor
•Option to screw to wall from inside is available
•It blokes for 15 minutes when wrong password is entered 3 times
•More than 2 year battery lifetime with 4x AA 1.5 V alkaline battery  
•Optional internal socket can be mounted
•Braille alphabet keypad for visually impaired individuals

BÜYÜK BOY PARA KASASI
PKMS2C2043

LARGE SIZE SAFE BOX
PKMS2C2043

Antrasit Gri / Açık Gri
Antracite Gray / Light 
Gray

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

420 200 370

Y-HB-L

•Tam otomatik motorlu sistem
•Harici mekanik anahtarla açılım
•Digital led göstergeli
•Kolay silenebilir sert fırın boyalı yüzey
•10 kg ağırlık
•Halı kaplı taban
•İçerden duvara vidalama imkanı mevcuttur
•3 kez yanlış şifre girildiğinde 15 dakika kilitlenme özelliği
•4x AA 1.5 V alkalin pil ile 1 yıldan fazla kullanım ömrü
•Opsiyonel dahili priz monte edilebilir.

•Fully automatic system with motor password and hotel card
•Opening with external mechanical key
•Digital LED indicator
•Electrostatic paint hard surface that can be easily cleaned
•10 kg weight
•Carpeted floor
•Option to screw to wall from inside is available 
•More than 2 year battery lifetime with 4x AA 1.5 V alkaline battery  
•Optional internal socket can be mounted
•Braille alphabet keypad for visually impaired individuals

ORTA BOY PARA KASASI
PKMS2035

MEDIUM SIZE PASSWORD SAFE 
BOX PKMS2035

Antrasit Gri
Antracite Gray

ÖLÇÜLER
MEASUREMENTS

E-W

350 200 320

Y-HB-L
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