
TCR Kasa Elektronik Kilit Çözümü
ManageLOCK

ManageLOCK Compact, ATM, 
banka şubesi ve buna benzer 
yüksek güvenlik ile erişim 
gerektiren ortamlardaki para 
kasaları (TCR) için tasarlanmış akıllı, 
çevrim içi bir kilit çözümüdür. Kasa 
kilidi standart boyut ve biçimindeki 
kontrol ünitesi, çift kilit 
destekleyen TCR kasalarının 
tümüne ve özellikli ATM ürünlerine 
montaj edilebilme imkânı sağlar.  

ManageLOCK Compact (TCR Model), çift 
şifreli koruma sağlar ve ; TCR kasalarda 
çok sık yaşanan şifre unutma ve kasa 
patlatma maliyetlerini ortadan kaldırır. 
Merkezden kasanın açılmasını 
engelleyebilir ve İK Uygulaması ile 
entegre çalışarak işten ayrılan kişileri 
otomatik olarak engelleyebilir. İzinde 
olan çalışanları kısıtlar;  teknik ekibe arıza 
kaydı açıldığında otomatik erişim 
olanağı sağlar. ManageLOCK Compact 
TCR Modeli; BDDK şifre değiştirme ve 
Merkez Bankası “Money Kasa” özelliği 
ile tamamen uyumludur. 

www.lettalocks.com.tr
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TCR Kasa Elektronik Kilit Çözümü

ManageLOCK
COMPACT

SMS ya da e-posta üzerinde şifre gönderimi ile
OTP kasa erişimi

Erişim ve çevresel olayları loglama
(cihaz üzerinde ve sunucuda)

Online ve offline çalışabilme

Tek RJ45 kablo ile Ethernet ve güç bağlantısı

Web tabanlı (sunucu) yönetim arayüzü

Grafik ekran ve tuştakımı ile kullanıcı dostu arayüz

Güç kesintilerinde dışarıdan harici 9V pil ile çalışabilme

RJ45 10-100Mbps PoE bağlantısı

Seri port (özel kablo ile konsol)

Kuru kontak sensör girişi (kapı sensörü)

Elektriksek ataklara karşı korumalı-izole giriş-çıkışlar

Boyutlar
Ağırlık

: 85 x 61 x 30mm
: 300g

Boyutlar
Ağırlık

: 140 x 86 x 20mm
: 400g

Boyutlar
Ağırlık

: 157 x 68 x 44mm
: 350g

Tuş Takımı üzerinde hareket sensörü

Ekran üzerinden kilit, sensör, güç durumlarını gösterme

Kasa montajı için askı aparatı, montaj parçaları

Tuş Takımı üzerinde 9V pil konnektörü

Sıcaklık sensörü

AC-DC güç kaynağı (10 W)

RJ45 Ethernet giriş ve PoE çıkış portu

Sigortalı IEC  besleme girişi (220VAC)


