Hizmet kalitemizden
ödün vermemek ve
müşteri memnuniyetini
maksimum seviyede
tutmak

HEDEFLERİMİZ

Sistem ve data
güvenliğini üst
seviyeye çıkarmak

TECHNOLIFE, dünyadaki tüm teknolojik yenilikleri izleyerek 10 yılı aşkın sektör deneyimine sahip kurucular, güçlü ve dinamik kadrosu ile güvenlik ve
bilişim pazarında rekabet edebilecek çözümler üretmek için 2011 yılında kurulmuştur.
Giriş seviyesinden proje seviyesine kadar çok geniş bir ürün gamına sahip Technolife, sahip olduğu dinamik çalışma kadrosu ile müşterilerinin teknolojik
çözümler noktasında tedarikçi adresi olmayı hedeflemiştir. Firmamız, projeleriniz için gerekli olan altyapıyı hızlı bir şekilde organize etmekle kalmayıp,
edindiği bilgi birikimi ve tecrübeleri ile müşterilerine kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı misyon edinmiştir.

Projelerimizde
uzun yıllar
hizmet sürekliliği
sağlamak

Minimum maliyet
ile yüksek sistem
verimliliği
sağlamak
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GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

OTOPARK ÇÖZÜMLERİ

KART YAZICILAR

* El Dedektörleri
* Kapı Dedektörleri
* X-Ray

* Kontrol Panelleri
* Kart Okuyucular
* Biometrik Okuyucular

* Ödeme Sistemleri
* Hızlı Geçiş Sistemleri
* Plaka Tanıma
* Otomatik Bariyerler
* Mantar Bariyerler

* Fargo DTC1250e
* Fargo HDP5000
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Servis ve Bakım Onarım

05

NETWORK VE
ALTYAPI ÇÖZÜMLERİ
Kablolama ve Altyapı Hizmetleri

Sonlandırma Hizmetleri
Kusursuz bir sistemin en önemli yapıtaşlarından birisi, kusursuz çalışabilen network ve altyapısıdır. Sağlıklı bir
altyapı üzerine kurulmuş ağlar hem güvenlik hem de performans açısından önemli rol oynar. Firmamız, kalitesi
ve güvenilirliği her bakımdan kanıtlanmış olan markalar ile tümleşik bilgi işlem projeleri geliştirmektedir.

Sunucu ve network sistemlerinin dizaynı, projelendirilmesi, ürün
seçimi, konfigürasyon ve sistemin devreye alınmasına kadar ki süreçte
uzman teknik kadromuz yanınızda olmaya daima hazır...
www.technolife.com.tr
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FARKLI
NOKTA

TARAMA

GARRETT

SUPER SCANNER

1

2

ÜSTÜN
PERFORMANS
KOLAY

3

10

RAPISCAN 620XR

13

KULLANIM
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GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ
Dedektör ve X-Ray

USA-FDA Onaylı
ISO 1600/33 DIN
ISO 9001:2000
FCC & IEC
CE

KOLAY

KURULUM

DÜNYA

ÖNCE

GÜVENLİK

LİDERİ
GARRETT
PD 6500i
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GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ
Turnikeler

www.technolife.com.tr

SG-312 VIP TURNİKE
Çalışma : Her iki yönde ayarlanabilir, giriş ve çıkış imkanı, el ile manuel
Gövde : AISI 304 kalite paslanmaz çelik (EN 10082-2Grade 1G/2G)
Kanat : Pleksiglas ve paslanmaz çelik. Opsiyonel olarak 10 mm cam
Güç Kaynağı : 110 Vac 60 Hz Çalışma Max 25 Watt, Dahili voltaj 24 Vdc
Ortam Isısı ve Mukavemeti : -10/ +50 C° (Opsiyonel: harici termostatlı
ısıtıcı ile -40 C°) Çalışma nemi %95 Max.
Acil Durum Modu : Acil durum sinyali ve enerji kesilmelerinde kollar
serbest geçişe izin verecek şekilde kalır.

LTT-342 CAM KANATLI TURNİKE
Çalışma : Her iki yönde de ayarlanabilir, giriş ve çıkış imkanı, el ile manuel
Gövde : AISI 304 kalite paslanmaz çelik (EN 10082-2Grade 1G/2G)
Kanat : Pleksiglas ve paslanmaz çelik. Opsiyonel olarak 10 mm temperli cam seçenekleri
Fonksiyonlar : Elektronik mikro işlemci kontrolü ile her iki yöne geçiş bilgisi alma, elektronik kart üzerinden açma ve
kapama sürelerinin ayarlanabilme özelliği Güç Kaynağı : 110 Vac 60 Hz Switch Mode besleme,
Çalışma Gücü : Max 25 Watt, Dahili voltaj 24 Vdc
Ortam Isısı ve Mukavemeti : -10/ +50 C° (Opsiyonel: harici termostatlı ısıtıcı ile -40 C°) Çalışma nemi %95 Max.
Acil Durum Modu : Acil durum sinyali ve enerji kesilmelerinde kanatlar serbest geçişe izin verecek şekilde kalır.

LTT-303A TRIPOD TURNİKE
Çalışma : Her iki yönde de ayarlanabilir, giriş ve çıkış imkanı
Kasa : AISI 304 kalite paslanmaz çelik (EN 10082-2Grade 1G/2G)
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek, Polisajlı alüminyum kollar
Her iki yöne geçiş bilgisi alma, elektronik kart üzerinden açma/kapama
sürelerinin ayarlanabilme özelliği, hafıza modu
Mekanizma monoblok gövdedir.
Ortam Isısı ve Mukavemeti : -20/ +50 C° (termostatlı ısıtıcı ile -40 C° de
çalışma imkanı) ortam nemi %95 Max

LTOP-201 HIZLI GEÇİŞ TURNİKE
Malzeme : 304 kalite paslanmaz (EN 10082-2Grade 1G/2G) Mermer üst tabla. Opsiyonel: Granit ve Ahşap üst tabla
Kanat : Pleksiglas
Elektronik : Mikro İşlemci kontrollü elektronik devre.
Güç Kaynağı : 220 VAC, 3W min. (beklemede), 50W max.
Dahili Gerilim : Tüm iç gerilimler güvenlik nedeniyle 24 Vdc olacak şekilde dizayn edilmiştir.
Güç Kesintisi : Elektrik kesintisinde speed gate isteğe göre açık veya kapalı duruma geçer.
Çalışma Isısı : -10 / +55°C taşıma ve depolama sıcaklığı -25 / +55°C
Hız : 1 sn. açma, 1 sn. kapama

LTT-303E TRIPOD TURNİKE
Çalışma : Her iki yönde de ayarlanabilir, giriş ve çıkış imkanı
Kasa : AISI 304 kalite paslanmaz çelik (EN 10082-2Grade 1G/2G)
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek, Polisajlı alüminyum kollar
Her iki yöne geçiş bilgisi alma, elektronik kart üzerinden açma/kapama
sürelerinin ayarlanabilme özelliği, hafıza modu
Mekanizma monoblok gövdedir
Ortam Isısı ve Mukavemeti : -20/ +50 C° (termostatlı ısıtıcı ile -40 C° de
çalışma imkanı) ortam nemi %95 Max

LTF-414 BOY TURNİKE
Çalışma : Her iki yönde de ayarlanabilir, giriş ve çıkış imkanı, el ile manuel
Gövde : AISI 304 kalite paslanmaz çelik (EN 10082-2Grade 1G/2G)
Göbek ve Kollar : 304 kalite paslanmaz çelik veya boyalı sac rotor seçeneği
Mekanizma : Mandal yatakları gövdeye monoblok bağlanır.
Güç Kaynağı : 220 Vac 60 Hz Switch Mode besleme, çalışma gücü Max. 50 Watt Dahili voltaj 24 Vdc Max.
Ortam Isısı ve Mukavemeti : -10/ +50 C° (Opsiyonel: harici termostatlı ısıtıcı ile -40 C°) Çalışma nemi %95 Max.
Acil Durum Modu : Acil durum sinyali ve enerji kesilmelerinde rotor ve kollar serbest geçişe izin verecek şekilde boşa
döner.
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AC-825IP

Rosslare Enterprises Ltd, 1980 yılından beri
yüksek kaliteli güvenlik ürünleri imalatı
yapmaktadır.
Şirketin üç ana hattı olan;
* Erişim Kontrolü,
* Saldırı Tespit,
* Güvenlik Devriyesi
ile birlikte büyüyen ürün yelpazesi ve güvenlik
açısından çok önemli dünya çapında gelişmeler
gösteren Rosslare Enterprises Ltd sayesinde,
elektronik güvenlik sistemleri anlayışı
değişmiştir.
Ayrıca Rosslare Enterprises Ltd, müşteri
hizmetleri ve imalatta ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, ISO 13485:2003 gibi yüksek
standartlara sahiptir.

%100 GÜVENLİK

AC-425IP

AC-825 Access Control ağ denetleyicisi olan bir teknoloji
harikasıdır. Orta ölçekten yüksek ölçeye güvenlik
sisteminin omurgasını oluşturur. Denetleyici üzerinde
genişleme yuvası bulunmaktadır. OSDP üzerinden 12
genişleme kartı bağlanarak ACU başına 58 kapı, 60.000
kullanıcı ve 500.000’e kadar geçmiş tarih kayıtlarını
üzerinde tutar.
Tümleşik olan TCP-IP network bağlantısı AES 128 bit
veri şifreleme yapısı kullanarak yüksek güvenlikli
haberleşme sağlar.
Devrim yaratan kasası, açıldığında aydınlatma barı
yanar. Ayrıca tamper sensörleri ile tüm müdahaleler
kayıt altında tutulur.
Üzerinde bulunan dahili güç ünitesi ile elektrik
olmadığında bile kesintisiz kullanım sağlar.

AC-425 Access Control ağ denetleyicisi orta ölçekli
güvenlik sistemlerinin vazgeçilmez ürünüdür.
Rosslare bu ürünü ile güçlü ve esnek sistem tarafından
yönetilebilen, ticari ve kurumsal ihtiyaçlarınız için ideal
bir çözüm sağlamaktadır.
RFID, Proximity, PIN, Akıllı Kart ve Biyometrik Rosslare
geniş ürün yelpazesi ile sorunsuz entegrasyon sağlar.
Üzerinde bulunan dahili güç ünitesi ile elektrik
olmadığında bile kesintisiz kullanım sağlar.
Her kontrol ünitesi standart Wiegand 26-bit dahil
olmak üzere farklı bütün formattaki okuyucuları
desteklemektedir.
Kilitlenebilir metal kumanda panosu, siren ve güç
kaynağı ile birlikte standart olarak kuruluma hazır
gelmektedir.

ROSSLARE OKUYUCU AİLESİ
Rosslare okuyucu ailesi, kullanıcıları için geniş ürün yelpazesi sunarak Proximity, PIN, Mifare
Classic, Mifare DESFire ve Biometrik seçenekleri ile küçük ölçekli projelerden, büyük ölçekli
projelere kadar çözüm sağlamaktadır.
Okuyucular UV altında sertleştirilmiş poly-carbonate plastik malzemeden tüm hava şartlarına
uyumlu olarak üretilmiştir. Optik Sabotaj Algılama Teknoloji ile dışarıdan yapılan müdahaleleri
algılar ve kayıt altına alır.
AY-M26 SERİSİ MIFARE KART OKUYUCU
Yüksek güvenlikli tesisler için idealdir. Ayrıca elektronik cüzdan gibi giriş kontrol
ve zamanlama ile kombine edilmiş akıllı kart uygulamaları için uygundur.
Mifare Classic 1K/4K (ISO 14443A türü) kartlar ile tam uyumlu ve Mifare Ultralight
türü kartların sadece seri numaralarını (UID) okur.
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GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ
Geçiş Kontrol Sistemleri

AY-B4663/B1663/B3663 BİOMETRİK OKUYUCU
Rosslare Biometrik okuyucu serisi, güvenlik seviyesini arttırmak isteyen tesisler
için geliştirilmiştir. Kişinin biometrik verisini Mifare Classic kart hafızasında
saklayarak sınırsız sayıda kullanıcı desteğinin yanısıra, geçişlerde çok hızlı
doğrulama ve yüksek güvenlik sağlar.
AY-H6280 MIFARE PLUS / DESFIRE OKUYUCU
Rosslare yeni geliştirdiği H6280 serisi ile Mifare Plus ve DESFire teknolojileri
ile tam uyumlu çalışmaktadır. Yüksek hızlı Triple-DES veri şifreleme yapısı
kullanarak en üst seviyede güvenlik sağlar. OSDP çıkışı paneller ile güvenli
haberleşme sağlar. Yeni devrimci tasarımı ile modern ve endüstriyel bir yapıya
sahiptir.

www.technolife.com.tr
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GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ
Kilitler ve Aksesuarlar

www.technolife.com.tr

MANYETİK KİLİTLER
Elektromanyetik alan prensibi ile çekme kuvvetinden
yararlanılarak geliştirilmiştir. Karmaşık mekanik
parçaların olmaması ve sadece mıktanıs çekim gücü ile
çalışmaları tercih sebeplerinden biridir. Yüksek güvenlik
gerektiren uygulamalar, yangın kapıları ve acil çıkış
kapıları için uygundur.

ÖZELLİKLER
Çalışma Prensibi		
: Enerji Varken Kilitli (Fail Safe)
Çalışma Voltajı		
: 12/24DC
Tutma Gücü			
: 36kg / 136kg / 272kg / 545kg
Çektiği Akım			
: 150mA ~500mA
Gövde				: Alüminyum
Kilit Durum İzleme Kontağı : Var (Opsiyonel)

ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI
Elektrikli kilit karşılıkları genel olarak mekanik aksamlarla birlikte kullanılırlar.
Mekanik kapı dilinin karşısında, kapı kasasında elektrik kumandalı olarak açma görevi
yapar. Çeşitli çalışma prensiplerine ve voltaja uygun modelleri mevcuttur.
ÖZELLİKLER
Çalışma Prensibi
Çalışma Voltajı
Tutma Gücü		
Çektiği Akım		
Gövde			
Durum İzleme		

: Enerji Varken Kilitli (Fail Safe) / Enerji Yokken Kilitli (Fail Secure)
: 12 DC/AC - 24 DC/AC
: 250kg / 400kg / 500kg / 700kg
: 120mA ~680mA
: Alüminyum / Paslanmaz Çelik
: Yok
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GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ
Kilitler ve Aksesuarlar

ÇIKIŞ VE ACİL ÇIKIŞ BUTONLARI
Geçiş Kontrol Sistemlerinde koruma
alanından çıkmak için kullanılır. Kilitli
olan kapıların kilidine doğrudan ya
da geçiş kontrol sistemleri ünitesi
üzerinden bağlanabilirler.

www.technolife.com.tr
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OTOPARK ÇÖZÜMLERİ
Ödeme Sistemleri
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OTOPARK

OTOPARK ÇÖZÜMLERİ
Hızlı Geçiş Sistemleri

ÖDEME

NOKTASI
%100 BAŞARI
HGS UYUMLU

GEN2 EPC TAG

www.technolife.com.tr

HIZLI GEÇİŞ
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OTOPARK ÇÖZÜMLERİ
Plaka Tanıma

ABONE

TAKİP

ÜCRETLENDİRME

POLNET

SORGU

HIZ
KORİDORU

OTOYOL

PLAKA
TANIMA

ÜSTÜN
PERFORMANS

%98

www.technolife.com.tr

BAŞARI

FUJINON 5-50mm 1.3MP Lens (Day/Night)
Lens, sistem performansını belirleyen
en önemli bileşendir. Fujinon MP Lens
ile sistemlerimiz, kullanıcılarına en iyi
performansı sunar.

Progressive 1.3MP POE kamera üzerine
geliştirilmiş özel Firmware ile sistemle
mükemmel uyum.
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FAAC

620

19

PERFORMANS

SERİSİ

OTOPARK ÇÖZÜMLERİ
Otomatik Bariyerler

0,8sn
620 Std

620 Rapid

620 TT

620
Super Rapid

Max.Kol Uzunluğu

5m

4m

3m

3m

Max. Açılma Süresi

3,5/4,5sn

2/3sn

1,4sn

0,8sn

Kullanım Yoğunluğu

%70

%100

%100

%100

Soğutma
Devir

1400 rpm

1400 rpm

1400 rpm

230VAC - 50Hz

Çekilen Güç

220W

Çekilen Akım

1A

Yavaşlama Tipi
Çalışma Ortam Isısı
Gövde Koruma İşlemi

2800 rpm

FAAC HP OIL
Elektronik
-20 / +50 °C
Kataforez

Koruma Sınıfı

IP 44

Ağırlık

73Kg

Boyutları
www.technolife.com.tr

Güçlendirilmiş Fan

Güç Kaynağı

Ezilme Önleyici Sistem

OTOPARK ÇÖZÜMLERİ
Mantar Bariyerler

350x170x1080
www.technolife.com.tr
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YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
S&P System Nedir?

Güvenlik ve ödeme sistemleri anlamına gelen aynı
zamanda ingilizce karşılığı “Security and Payment
Systems” olan S&P Systems, TECHNOLIFE ekibinin
sektörden gelen 10 yılı aşkın tecrübesi ve uzun
süreler yaptığı AR-GE çalışmalarının birleşmesi
sonucu ortaya çıkmıştır. Tamamen web tabanlı
olarak geliştirilen otomasyon sisteminin hedefinde
Kartlı Geçiş Yönetimi, Kartlı Ödeme Çözümleri,
Ziyaretçi Takip Çözümleri, Otopark Kontrol ve Ödeme
Çözümleri, Personel Takip ve Puantaj Çözümleri,
CCTV Entegrasyon gibi güvenlik anlamında ihtiyaç
duyulacak bir çok çözüm bulunmaktadır. Günümüz
teknolojisi olan bulut (cloud) altyapısını kullanan bu
sistem, hem yüksek güvenlik hem de kullanıcılarına
kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Farklı sistemler ile
kolay entegrasyon sağlanmasına olanak sağlayarak
geliştirilebilir bir yapı oluşturulmuştur.
Technolife sektöründeki gelişmeleri ve dünya
teknolojilerini yakından takip ederek yazılım
sistemlerini sürekli geliştirmektedir.
www.technolife.com.tr

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
Kişi Yönetimi ve
Kart Baskı

“S&P Systems”, TECHNOLIFE yazılım mühendislerinin
kartlı geçiş ve kartlı ödeme sistemlerini yönetmek için
geliştirdiği otomasyon yazılımlarına verdiği isimdir.

Sistemde yer alması gereken kişilerin oluşturulması, kart tanımları ve kartların baskı sürecini
yönetmek için tasarlanmış bir modüldür. Özellikle büyük ölçekli işletme ve kurumlarda kişi
tanımlama ve kart baskı işlemleri oldukça zaman alan bir işlemdir. Sistem tüm bu zorlukların
önüne geçerek, Excel gibi başka ortamlarda hazırlanan listelerin sisteme kolaylıkla aktarılmasını
ve bu kişileri toplu işlemler altında yönetilmesini sağlar.
Tanımlanan kişilerin kart baskı emirleri
kullanıcılar tarafından oluşturulur ve kartlar
basılmak üzere baskı kuyruğunda bekler. Baskı
ve kart tanımlama konusunda yetkilendirilen
kullanıcılar, sistemle tam entegre çalışan kart
yazıcıları kullanarak baskı işlemini sorunsuz
tamamlamış olur.
www.technolife.com.tr
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Bina içi ve dışı kapıların, geçiş noktalarının kontrol altına alınması ve yetkilendirilmesi sağlayan
yönetim sistemidir. Sisteme entegre çalışan kart okuyucu ve diğer güvenlik donanımları
sayesinde tüm geçiş noktaları kontrol altına alınmış olur. Yüksek güvenlik kart teknolojileri ile
uygulama bölgesinde en üst seviyede güvenlik sağlanır.
Ayrıca OFFLINE çalışma yapısı sayesinde bağlantı sorunları sistem işleyişini etkilemez ve uzun
süre sistem sürekliliği sağlanmış olur.

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
Yemekhane ve Kantin
Ödeme Sistemleri

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
Geçiş Kontrol Yönetimi

Kurum içerisindeki nakit para akışını kontrol altına almak için geliştirilen
bu sistem, nakit para kullanımını ortadan kaldırarak daha güvenli
bir çözüm sunmaktadır. Sistemin esnek ve geliştirilebilir yapısı ile
kurum içindeki tüm kartlı satış ve yüklemeler tek merkezden yönetilir.
Sistemin ayrıca web arayüzlere sahip olması bağımsız noktalardaki kart
kullanımlarının rahat bir şekilde yönetimini mümkün hale getirir. 3DES
ve DES kriptolama yapısını kullanan S&P System en üst seviyede veri
güvenliği sağlar.
Sistem;
* Okul Kantinleri,
* Aquapark ve Sosyal Tesisler,
* Organizasyonlar,
* Yemekhaneler gibi bir çok alanda kurumlara kullanım avantajları
sağlamaktadır.
www.technolife.com.tr
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YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
Personel Takip ve Puantaj

25

* Özel geliştirilmiş arayüzleri ile pratik ve kolay kullanım,
* Tüm maaş ve bordro programlarına entegrasyon hizmeti,
* Özel filtre opsiyonları ile hızlı rapor oluşturma,
* MSSQL veritabanı ile verilere çok daha hızlı erişim,
* Esnek vardiya ve çalışma posta seçenekleri,
* Geliştirilen kart baskı modülü ile tanımlanan personellerin anında
kart baskı işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıma hazır hale
getirilmesi,
* Yürürlükte olan kanunlara uygunluk,
* Kuraldışı personel hareketlerinin anında bildirimi,
* Kurumlara özel geliştirme hizmeti ile tüm sistemlerle tam
uyumluluk

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
Ziyaretçi Kayıt

Kurumu ziyaret eden kişileri kayıt altına
alarak akıllı kimlik kartı ile kurum
içindeki kapı geçiş yönetimleri sağlayan
sistemdir.
Sistem aynı zamanda Nüfus Müdürlüğü
Veritabanı ile entegre çalışır ve kimlik
doğrulamasını güvenli bir şekilde
gerçekleştirir (bu özellik opsiyonel
olarak kuruma özel geliştirilmektedir).
Geçmişe yönelik ziyaretçi kayıtlarının
raporlanması, anlık içeride bulunan
ziyaretçilerin sorgulanması ve daha bir
çok üst seviye güvenlik opsiyonları ile
S&P System kurumların güvenliklerini en
iyi şekilde yönetmelerini sağlamaktadır.
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KART YAZICILAR
Fargo DTC1250e

Yazdırma Teknolojisi		
: Termal
Yazdırma Özellikleri		
: Çift taraflı yazdırma / Tek taraflı yazdırma
				
Tam renkli ve siyah-beyaz yazdırma özelliği
Yazdırma Çözünürlüğü
: 300 nokta/inç, renk paneli başına 256 ton
Yazdırma Kalitesi		
: Kenardan kenara renk yönetimi
Bellek				: 32mb (RAM)
Yazdırma Hızı			
: Tam Renkli Baskı 24sn / kart
				
: Mono Baskı 6sn / kart
Kart Kapasitesi		
: Kart besleme haznesi 50 kart
				
Kart biriktirme haznesi 30 kart

Yazdırma Teknolojisi			
: Re-Transfer
Yazdırma Özellikleri			
: Çift taraflı yazdırma / Tek taraflı yazdırma
					
Tam renkli ve siyah-beyaz yazdırma özelliği
Yazdırma Çözünürlüğü		
: 300 nokta/inç, renk paneli başına 256 ton
Yazdırma Kalitesi			
: Kenardan kenara renk yönetimi
Bellek					: 16mb (RAM)
Yazdırma Hızı				
: YMC Transfer 26sn / Kart
					
: YMCK Transfer 32sn / Kart
					
: YMCK-K Transfer 47sn / Kart
Kart Kapasitesi			
: Kart besleme haznesi 100 kart
					
: Kart biriktirme haznesi 200 kart
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KART YAZICILAR
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