


Ако е така, Kaba е партньора за Вас. Имайки сериозно 
присъствие на пазара от 1862 г. Kaba нараства и се 
превръща в глобална компания за сигурност с над
8000 служители в целия свят като предоставя 
всякакви решения за сигурност, организация и 
удобство при достъпа до сгради, помещения и 
съоръжения, включително регистация на работно 
времевреме и събиране на работни данни за производство.

Kaba - вашият надежден партньор

Комплексни решения
Kaba полага основите на
цялостни огранизационни
решения

Търсите ли експертен партньор да изпълни Вашите индивидуални условия за сигурност
и контрол на достъпа? A партньор, който разбира нуждите Ви намира гъвкави решения 
веднага и  върви в крак с Вашия бизнес?



Kaba exos 9300 е интегриранa 
система за  контрол на достъпа. 
Системата обединява всички 
възможни елементи за 
сигурност. Kaba exos уникално 
съчетава и обединява широк 
кръг от елементи, свързани със 
сигурносттасигурността през врати. 

Това прави Kaba еxos 9300 
основната система, върху която
можете да базирате вашата 
фирмена сигурност - 
контролирайки достъпа.
ПокриваПокрива всички необходими 
фукнции за достъп и 
регистриране. Чрез своята 
модулна структура, Kaba exos се 
интегрира безпроблемно в 

работната среда на вашата 
фирма. Благодарение на 
скалируемостта ѝ, Вие се 
възползвате от максимално 
широк кръг от функции, с 
възможно най-голяма защита
на инвестициите Ви.

Каба Exos ® 9300 - точно в целта за сигурност,
организация и удобство



Виртуална разходка

Вижте сами решенията за сигурност на Kaba Exos 9300. Позволете ни да Ви отведем на 
обиколка на нашата виртуална компания. Открийте какво може да направи Kaba за Вас.

Достъп до сградата
Достъп до подземния паркинг
Главен вход/рецепция
Достъп до защитени части
Компютърен център
Фасилити мениджмънт
Отдел личен състав
Продукция



Добре дошли - 
присъединете се към нас за виртуална обиколка

Достъп до сградата
> Контрол на посетителите
> Контрол на достъпа
> Сравняване по снимка
> Тестове на място

Достъп до защитени области
> Персонална идентификация
> Обезопасено с ключ
> Биометрична проверка
> Асансьорен контрол
> Заключващи се врати

Отдел личен състав
> Контрол на времето
> Контрол на данни на персонала
> Интерфейси към ERP и 
осигурителните системи

Достъп до подземния 
паркинг
>  Паркинг мениджмънт 
>  Контролна бариера

Компютърен център
>  Контрол на достъпа
>  Компютърен контрол на достъпа
>  Надежност

Продукция
> Контрол на достъпа
> Време на регистация
> Операционно събиране на данни 
> Мобилно събиране на данни

Главен вход/рецепция
> Контрол на посетителите
> Контрол на предприемачи
> Контрол на достъпа
> Регистация на време/
информационнен терминал

Лесен мениджмънт
> Контрол на достъпа
> Издаване на ключ
> Алармен контрол
> Управление на медиа и
продукция



Контрол на достъпа с
Kaba exos 9300
Oбширни решения,
гъвкаво изпълнение

Системата за управление на достъп на Kaba exos 9300 е проектиранa да служи като защита на сгради, 
помещения и площи, както и да се наблюдават и контролират различни съоръжения на сградата.

Kaba exos 9300 е ценово-ефективно и удобно решение 
за сигурност при различни организационни изисквания. The CardLink
концепция с интеграция на мехатронни компоненти значително
подобрява функционалното обхвата на Kaba exos 9300. Допълнителната
интеграция на системата за сигурност и контрол на достъпа
с интергирано свързване на всички чисто механично заключващи се
врати правят системата уникалена.врати правят системата уникалена.



Kaba exos приложения

Допълнителни модули за контрол на достъпа/опции

Вашият контрол на достъпа накратко
КабаКаба Exos 9300 конфигурира и управлява всички 
свързани периферни устройства и винаги Ви дава 
информация за текущото работното състояние. 
Различните зони във Вашата фирма получат 
необходимата защита.  Използвайки Вашите 
специални изисквания, като основа,  Вие можете 
много лесно да диктувате къде и кога да са  
активираниактивирани функции “специален достъп”. 
Системните администратори и потребителите могат 
да работят в системата по едно и същото време,  
всеки на своя собствен език.
Едно решение за множество наематели
С контрол на ползвателите, всички данни на клиента и
правата за достъп са напълно независими. Това прави
Kaba Exos 9300 оптималният избор за компании за
сигурност, които използват системата за контрол на
достъпадостъпа за повече от един потребител. Дори и в 
бизнес паркове и технологични паркове, 
ползвателите могат да контролират данните гъвкаво 
и независимо в рамките на цялостната система.

Проседяване на групи от хора
KabaKaba exos 9300 Ви помага да следите всички групи 
и лица в компанията - не само собствените си 
служители, но също доставчици и посетители. 
Служителите се регистрират чрез въвеждане на 
данни и снимка. Така се контролират в 
управлението на персоналните данни в 
системата. Тук правата за достъп и моделите за 
отчитанеотчитане на работното време се разпределят и 
оценяват въз основа на предварително 
дефинирани критерии. Доставчиците  се 
управлява по същия начин в отделен модул.
Посетители в добри ръце
ПосетителитеПосетителите са интегрирани във вашия контрол 
на достъпа чрез професионален контрол на 
посетителите. В регистъра на посетителите в 
системата се организират и контролират всички 
посетители.Целият процес се регулира лесно от 
регистрацията чрез Web Client от издаване на 
посетителки баджове с определени профили, 
определениопределени нива за достъп,  разпределение на 
местата за паркиране до процеса на връщане на 
баджовете,когато посетителите напускат сградата.



Винаги регулиран достъп
Лесно и компетентно разрешение за достъп на работниците и служителите,
изпълнителите и посетителите



Идеален за интеграция във вашата организация

Кaba Exos 9300 ви дава възможност да организирате 
трафика на персонала във Вашата фирма, да контролирате 
различни зони за сигурност и записва всички събития в 
реално време.Системата гарантира индивидуален достъп 
и високо ниво на сигурност. С Кaba Exos контрол на 
достъпа може да издавате индивидуални права на достъп, 
така че винаги да имате контрол над това кой къде и кога 
можеможе да отиде.

Сигурност и разходи под контрол
Имате работа за разпределяне на други фирми, която не е 
част от основната Ви дейност. Тези ще се нуждаят от 
достъп до опрееделени области, както и от инструкции за 
безопасност . Това означава, че непрекъснато се налага да 
проверявате статуса на проектите, какво обучение по 
безопасност е извършено и какви права на достъп са 
издадени, за да се има поглед върху ситуацията. Новото 
управлениеуправление на Кaba се справя перфектно с тези задачи, 
така че да държите всичко под контрол.
Това означава, че можете да сте сигурни, че само 
упълномощени лица са получили  достъп и можете винаги 
да знаете кой, в коя сграда, кога и за колко време е бил.
Модула време и посещаемост, който може да се 
интегрира автоматично, предоставя всички необходими 
данни за всеки проект, време, счетоводство или за 
проверка на работните доклади и фактури.

Автоматизирана алармена система
ТазиТази система предлага голям брой функции за управление 
на алармените. Тя автоматично препраща сигнали и 
стартира предварително дефинирани процеси.
Вие винаги сте информирани онлайн, така че да може да 
реагирате бързо в случай на нужда, свързана със 
сигурността. Ръководството на алармената зона свързва
управлениетоуправлението на достъпа с алармената система, като 
позволява директна връзка със системата за засичане при 
неправомерно проникване.  Интегрирания OPC сървър 
позволява на системата да предоставя връзка към 
алармите и техния статус на система за управление на 
сградата в реално време.

Интерфейси към други системи
Системата също така поддържа интерфейси към
системи за неправомерно проникване, пожар, видео 
наблюдение, технология за контрол на сградата, SAP HCM 
системи, отчитане на работно време, изчисляване на 
заплати и интеграция в IT инфраструктурата на компанията.

Например,Например, еднократна регистрация дава възможност на 
потребителите да се регистрират в централната мрежа на 
компанията и гарантира сигурен и бърз достъп до системата 
Каbа Exos 9300 , без да е необходимо допълнително 
регистриране в системата. Един интегриран XML интерфейс 
дава възможност за обмяна на данни в реално време с 
алармените системи и контролните зали. Каbа Exos 9300 
оптималнооптимално координира всички вътрешно-свързани зони на 
сигурност. Апликациите се използват с добре познати 
диалогови прозорци на Winows или с Web Client.

Интегрирано отчитане на работното време
Системата за отчитане на работното време обработва 
всички записани във времето данни ефикасно и точно в 
съответствие с модела на работното време. Чрез модула за 
трансфери на данни за заплати се изпращат автоматично 
даннит към съответната програма за заплащане. Ако искате 
мениджърите и персонала да управляват своето присъстие 
и работно време самостоятелно, може да използвате 
фукнциалноститефукнциалностите в уеб браузъра. По този начин 
работниците могат предварително сами да нанесат кога ще 
отсъстват или своята отпуска. Ако използвате SAP- система, 
Kaba ехоs предлага сертифициран интерфейс за 
безпроблемна интерграция за система ERP.



Кой има ключ към заседателната зала? Дали г-н Смит действително има ключ
до склада? 
Kaba Exos 9300 е единствената система на пазара, които може да даде пълен отговор 
на въпроси от този вид.

Модулът за управление на механични мастър ключ 
системи дава възможност да се разпредели  
механичнен достъп на хора, които вече са зададени в 
онлайн системата. Така че можете да управлявате 
точки за достъп, които са подсигурени онлайн, 
механично и всичко това в една система.

Пълен контрол
МастърМастър ключ системата за контрол  на Kaba Exos 
управлява ключoве и патрони независимо от 
производителя. Вашите ежедневни процедури за 
издаване или обратно приемане на механични 
ключове са надеждно наблюдавани и извършвани от 
системата благодарение на практическите функции:  
разписки се отпечатват автоматично и депозита за 
ключаключа е предвиден и надеждно регистриран. Както и  
Каbа Exos автоматично изпраща напомняния на 
хората, които не си връщат ключа навреме.

Задната врата е затворена
БлагодарениеБлагодарение на надеждната регистрация е 
възможно да се проследи и  за по-късна дата, 
кой е имал ключ и кога. Това означава, че Вие 
винаги знаете точната ситуация по отношение 
на всичките си зони на достъп и правата за 
достъп, издадени на служителите си. Това е 
хубаво чувство да знаете, че на добре 
измисленатаизмислената концепция за сигурност на достъпа 
не може да й бъде нанесено поражение чрез 
ключове, използвани без контрол. Вие имате 
една система, една база данни, и едина 
отговорност. Това е ефикасно, сигурно и 
спестява административни разходи.

Висчко под контрол

Безпроблемна интеграция на 
механично заключване в системата 
за контрол на достъпа

Преглед: от ключа до картата за достъп



Типове карти за достъп
LEGIC,LEGIC, Mifare или HID - вие избирате 
идентификациионните медии, които са точно 
за Вас и Вие решавате структурата за 
разпознаване. Вашите карти за достъп се 
управляват лесно и удобно в Кaba еxos. 
Пропуските са персонализирани и проектирани 
в съответствие с Вашите изисквания. Картите за 
достъпдостъп са прости, удобни и се централно 
управлявани. Също така карти за достъп могат 
да бъдат произведени  във Вашия 
корпоративен дизайн и по избор  да бъде 
добавена снимка на персонала.

Интегрирането на всички компоненти в една 
система спестява време и улеснява  контрола на 
достъпа.



Всички компоненти са конфигурирани и се 
управляват в Каbа Exos 9300. Това включва онлайн 
четците и CardLink самостоятелените компоненти. 
Независимо от типа на достъп биват изпълнени 
всекидневни задачи като добавяне на нови 
служители, промяна на права за достъп, 
отстраняване на забравени или загубени пропуски.

Достъп с CardLink
ОнлайнОнлайн четеца се използва, за да запише 
съответните права за достъп върху картите за 
достъп. Вратите са оборудвани със самостоятелен 
компонент, това може да бъде дигитален патрон 
или дигитална дръжка. Самостоятелният компонент 
проверява две неща:  валидни права за достъп и за 
актуален печат за давност. Достъпът се  предоставя, 
когатокогато и двете изисквания са удовлетворени.

Искате ли да управлявате всички права за достъп от Вашата система с помощта на 
карта? Тогава CardLink е решението за Вас. Тъй като иновативнита CardLink концепция свързва своя 
самостоятелен свят с онлайн света. Можете да интегрирате самостоятелно Вашите врати във Вашата 
онлайн система за контрол на достъпа и то без каквито и да било кабели.

Интегриране към всички врати без кабели



Допълнителна сигурност 
УникалниятУникалният механизъм за 
валидиране не само блокира 
загубена или невалидна карта 
в системата на Kaba exos, но 
също така и в самостоятелните 
компоненти. Проверката 
гарантира, че разрешенията са 
самосамо валидни за определен 
период от време. 
По този начин CardLink  
увеличава нивото на сигурност.

Достъп винаги в крак с времето
Благодарение на модерния 
CardLink механизъм за 
актуализация, служителите 
получаватполучават модифицирани права 
за достъп бързо и лесно с онлайн 
четец и се прехвърлят в CardLink 
самостоятелните компоненти 
чрез личните карти за достъп.

Оптимизирани инвестиционни 
разходи
КомбиниранетоКомбинирането на самостоятелени 
и онлайн компоненти, Ви гарантира 
перфектна инвестиция. Спестявате 
разходите за окабеляване на 
вратите и се избягват специфичните 
изисквания за сигурност. Online 
местата за достъп са добавени като 
изключителноизключително гъвкави решения за 
сигурност. Вие може да използвате 
пропуска за други приложения, 
като например регистрация на 
времето, биометрични данни, 
плащане  в столовата  и т.н.



Сигурен достъп с Remote Reader модули (RRM) 

Регистрационните единици, заедно с контролните 
единици, образуват едно напълно интегрирано 
решение за контрол на достъпа.



От безопасната страна по всяко време

Регистрационните единици могат лесно да бъдат интегрирани в която 
и да било стая. Можете да изберете вграден монтаж в крилото на вратата 
или в специално монтирани кутии, или монтаж върху стъкло, метал, открит 
бетон или друг материал. Контролната единица винаги остава в защитена 
вътрешна среда.

Потребителите се идентифицират с карта  
на регистрациионната единица директно 
до вратата. Контролната единица е 
инсталирана в сигурна закрита област, 
където тя дава право на достъп.

Криптирана комуникация 
Комуникацията между регистрационната 
и контролната единици е криприрана, 
предлагайки сигурна защита от 
манипулация на данни. 

Свобода на дизайн 
Различните регистрационни единици позволяват 
свобода на дизайн. Така не сте ограничени от 
гледна точка на безопасността.

Гъвкава по всяко време 
Можете да използвате гъвкавостта на  
регистрационните единици и да осъществите 
всяка Ваша идея. И ако изискванията за сигурност 
са по-малко строги, то компактния четец, който 
съчетава и двете, може да бъде използван.



Upgrade аnd Migraon

Регистрационните единици  се поддържат от  всички приложения на 
Kaba системите. . Компоненти могат да бъдат прехвърлени към друга 
система, когато се  преминава към  друг клас система. 



Бъдете в час -  бързия и лесен начин

Регистрационните единици  предлагат не само лесно и изгодно монтиране 
по време на първоначална инсталация.Те могат да бъдат заменени с 
голяма лекота, ако изискванията за сигурност  се променят - без да се 
налага да се променя съществуващото окабеляване по никакъв начин.

Днес - самостоятелен четец, утре - онлайн четец? Kaba
четците могат лесно да се променят към нов клас 
система. Днес може да се използва самостоятелен 
четец например CardLink, Kaba evolo или B-COMM. Ако 
след време искате да надградите до мощен Kaba Exos 
онлайн достъп за управление, просто използвайте 
предишния си четец  като висококачествен онлайн 
четец.четец. Интелигентната концепция на четците 
предлага  изключителна защита на инвестициите Ви 
при всеки етап на разрастване.

Rapid migraon
Обстоятелства в дружества  се променят постоянно. 
Офиса може бързо да стане зона за сигурност, 
например офис на персонала , когато е необходимо 
повече място. Kaba има просто решение.  За да 
увеличите Вашата сигурност, просто заменете 
нормалната регистрационна единица  с PIN код. quick-
wire означава, че свързаните  контакти остават на 
монтажнатамонтажната плоча. Регистрационната единица с PIN 
код се прикача лесно към монтажната плоча.

Оборудване за бъдещето
KabaKaba продуктите Ви дават не само технология и 
сигурност за Вашите нужди. Kaba продължава да 
мисли за напред и постоянно развива своите 
продукти, като Ви дава възможност да обновявате 
бързо своята система за контрол на достъпа. С 
прогресивно развитие можете да актуализирате 
нивото на сигурност на вашата система чрез Firmware-
Update.Update. Така Вашите инвестиции ще бъдат 
застраховани и за вбъдеще.



Архитектурата на системата се основава на концепцията за сигурност на няколко нива и 
гарантира максимална достъпност и надеждност. Дори ако връзката с по-горното ниво „родител” 
е прекъсната, операционната система продължава да гарантира Вашата сигурност.

Системата се интегрира лесно в 
съществуващата IT инфраструктура или 
съществуващите мрежи (LAN / WAN). 
Универсалните интерфейси също 
подпомагат интеграцията на Kaba exos 
като цялостно решение за компанията.

Развиваща се с Вас система
БихтеБихте ли искали един ден да разширите 
Вашата система или да добавите нов клон 
на по-късен етап? Вашето  управление на 
достъпа се развива с Вас, където и да се 
намирате по света. Kaba exos 9300 е 
системно решение с модулна структура, 
което може да разширите по всяко време.

Най-висока надеждност на 
системна сигурност

Използване на съществуващата 
инфраструктура
ЗаЗа въвеждане на данни, наблюдение и 
операция в системата, се използва 
съществуващ личен  компютър с 
най-новата Windows операционна 
система. За задачите в Web Client можете 
да използвате стандартен уеб браузър.

системна топология



ЛЕСНА ИНТЕГРАЦИЯ



Стандартно
Зависещо от инсталацията

Mонтиране

Регистрационна 
единица SL-EFID

Регистрационна 
единица SL-RFID и PIN

Kомпактен четец
SL 

Регистрационна 
единица Принт RFID

Технологя и оборудване

Интегрирана регистрационна единица в 
корпуса
Интегрирана регистрационна единица в 
корпуса и PIN код клавиатура

Регистрационна единица за персонализирана 
инсталация или в корпуса

Външно приложение (IP54)

Повърхностен монтаж / Вграден монтаж

Регистрационна единица с интегрирана 
контролна единица

Нормален или метален

Многоцветно показване на работното 
състояние, акустична сигнализация

Поддържa Kaba ARIOS

Поддържa CardLink

Общ преглед на продукта - Online

Регистрационни единици Компактен четец



Технологя и оборудване

Дистанционнен 
четец

Управление
на достъпа

Desktop четец 
B-web 91 08

Терминал
B-web 93 00

Работа Offline 

Интегрирана регистрационна единица

Свързване на регистрационни единици +
компактен четец и дистанционнен четец

Интегрирано четене и модул за запис

Многоцветно показване на работното 
състояние, акустична сигнализация

Интегриран 10/100 Mbit
Ethernet-TCP/IP интерфейс

Допълнителни разширителни модули
IC8 (8 line-monitored inputs)
OC8 (8 relay outputs)

Поддържa Kaba ARIOS

Поддържa CardLink

Контролни единици Терминал Desktop четец

С ограничение, работа изцяло офлайн чрез access manager
Акустична сигнализация от свързаната регистрациионна единица



Поддържa Kaba ARIOS

Поддържa CardLink

Общ преглед  - Standalone

Технологя и оборудване

Монтаж
Евро профил 17 мм

Кръгъл профил 22 мм

Самостоятелни компоненти

Стандартно
Зависещо от инсталацията

Online

Електроника, управлявана с батерия, 
самостоятелен заключващ патрон

Електроника, управлявана с батерия, 
самостоятелен монтаж, независим от 
брава и патрон

Регистриращ файл на досъпа



Технологя и оборудване
Миграция от самостоятелен компонент 
към онлайн
Интегрирана регистрационна единица

Отдалечена регистрационна единица

Интегрирано четене и модул за запис

Самостоятелни четци

Многоцветно показване на работното 
състояние, акустична сигнализация

Kaba
Компактен четец

Kaba
Дистанционен четец

Поддържa Kaba ARIOS

Поддържa CardLink

Монтаж 
(регистрационна единица)
Нормален или метален
Външно приложение (IP54)

Повърхностен монтаж / Вграден монтаж


