
Self Servis Ekipmanları için   
Temas Noktası Çözümleri



 
Southco'nun sonsuz olasılıkları

MEKANİK KİLİTLEME MENTEŞEELECTRONİK ERİŞİM

 

•  Sağlam çeyrek dönüşlü, sıkıştırmalı, bas-kapa  

•  

•  

tuşları ortadan kaldırır

•

 

Hassas konumlandırma  

•   

•
  

 



Neden Southco   
Servis Çözümleri Kullanmalısınız ?

Southco, elektronik, otomotiv ve havacılık gibi endüstriler için erişim donanım çözümlerinde 
60 yılı aşkın deneyimi ile tasarım problemlerini ortadan kaldırıyor. 
Tecrübeli mühendisler, self servis ekipman ihtiyaçlarınız için standart veya uygulamanıza özel 
kesin çözümler sunar. Önceliğiniz ister güvenlik, dayanıklılık, ergonomi veya görünüm olsun, Southco 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir çözüme sahiptir.

Ne için çözüme ihtiyacınız var:
•  Hassas verileri koruma
•  Ekipman erişimini izleme
•  Kayma ve büzülmeyi önlemeye 

Southco Güvenlik Çözümleri 
uzaktan izleme ve denetim izi yetenekleriyle 
basit makine mühendisliğinden sofistike 
elektronik erişime kadar gelişmiş 
kiosk güvenliği sağlar.

Ne yapmak istiyorsunuz:
•  Ekipman görünümünü geliştirme
•  Ekranları optimal konumlandırma 
•  Hızlı erişim ve bakım sağlama

Southco ekran konumlandırma ve Menteşe çözümleri  
gelişmiş ergonomi ile benzersiz endüstriyel tasarım 
seçenekleri sağlar. Southco, hem son kullanıcı hem de 
servis personelinin kullanımını iyileştiren düzgün ve 
güvenli ekran ve erişim panelleri sağlar.



ATM & OTOMATLAR 
Machines

Southco aşağıdakiler için birden fazla çözüm sunar:
ATM · Bilet Makineleri · Oyun Makineleri · Yiyecek ve İçecek Satış Noktaları

ATM ve otomatik Satış Makineleri, servis 
personelinin uzaktan ATMleri izlemesi, kolayca 
denetim yapabilmesi gibi gelişmiş ihtiyaçlardan, 
makinelere kolay bakım yapılabilmesine kadar 
kısıtlı erişim gerektirir. 

Southco’nun kanıtlanmış çözümleri ATM'lerin 
yüksek güvenlik ihtiyaçlarını karşılarken ATM 
ve Otomat operasyonlarını da geliştirir, böylece 
endüstri müşterilerine rahat, güvenli ve verimli 
bir şekilde hizmet verebilir.

•  Sağlam elektronik kilitler erişimi kısıtlar ve tam 
denetim sağlar

•  Gövdeyle entegre elektronik kilitler yüzey alanını 
azaltarak saldırılara ve hırsızlığa  karşı direnci artırır.

•  Konum kontrollü menteşeler, hızlı bakım için optimum 
ekran konumlandırmaya olanak tanır.

•  Dayanıklı menteşeler, makinelere malzeme koyarken 
ağır kapaklarını güvenle açık tutar

•
 

Çok yönlü mekanik ve elektronik kilitler hem iç hem de dış 
mekan uygulamalarında kullanılır



Satış noktası  
& Dış mekan kioskları

Satış noktası büfeleri, müşterilerin ödeme, 
bilet alma ve yemek siparişi gibi alanlarda 
alışveriş sürecini hızlı ve kolay bir şekilde 
tamamlamalarına yardımcı olur. Bu büfeler, 
uzun kullanım ömrü için dayanıklılık ve optimum 
kullanım için güvenli ekran konumlandırma 
gerektirir.  Açık hava büfeleri, hızlı yaşamlarımızın 
ayrılmaz bir parçasıdır. Akaryakıt istasyonları, park 
sayaçlarından , EV şarj istasyonları ve ödeme 
otomatlarına kadar bu makinelerin verimliliğine 
bağlı hale geldik.

Southco’nun kanıtlanmış çözümleri kioskların 
dayanıklılığını artırırken, bakım ve değiştirme ihtiyaçlarını 
en aza indirir. Southco bileşenleri sert çevresel unsurlara 
ve darbelere  dayanabilir.

•  Sağlam sabit torklu menteşeler müşterilerin kötü 
kullanımına dayanıklıdır

•  Sağlam monitör kolları sınırsız ekran konumlandırma 
sağlar.

•  Sağlam kilitler, darbelere ve kurcalamaya karşı dayanıklıdır
•  Sıkıştırmalı kilitler gözetleme noktalarında gelişmiş 

güvenlik sağlar. 
 

•  Paslanmaz çelik kilit ve menteşeler dayanıklılık ve 
korozyon direnci sağlar

Southco aşağıdaki uygulamalar için birden fazla çözüm sunar:
Self-servis Ödeme Noktaları · Bilet Satış Noktaları · Yemek Sipariş  Noktaları · Akaryakıt İstasyonları · Otopark ·
EV Şarj İstasyonları · Ücret Ödeme Noktaları



Kilitleme 
Çözümler

MEKANİK ÇÖZÜMLER

ERİŞİM VE GİRİŞ KAPILARI PANELLER & DEPOLAMA

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER

ERİŞİM KONTROL ERİŞİM GİRİŞ KAPILARI PANELLER & DEPOLAMA
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Menteşe & Konumlandırma Çözümleri   
Çözümler

KONUMLANDIRMA TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

MONİTÖR & PANEL KONUMLANDIRMA

MENTEŞE ÇÖZÜMLERİ

PANEL AÇILIŞ KAPI MONTAJI
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MENTEŞELER

EKRAN  
MONTAJ 

APARATLARI

ELEKTRONİK
ERİŞİM

KAPAK
VİDALARI 

HIZLI BAĞLANTI 
ELEMANLARI

SIKIŞTIRMALI
KİLİTLER

BAS-ÇEK 
MEKANİZMALAR

ÇEKMELİ
KİLİTLER

KABİN 
KİLİTLERİ

BASMALI
KİLİTLER

DÖNER SİSTEM
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KALDIRMA 
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Merkez 
Des Sanayi Sitesi 101 Sokak 
A2 Blok No:48 
Yukarı Dudullu - İSTANBUL

Tel: (+90) 216 526 03 33

Karaköy 
Tersane Cad. Zincirli Han Sokak 
No:7 
Karaköy - İSTANBUL

Tel: (+90) 212 252 90 83

İzmir
Karacaoğlan Mah. 6157/1 Sokak 
No:17/3 
Bornova - İZMİR

Tel: (+90) 232 472 29 85 / 86

Hakkımızda 
Southco

www.onurfix.com.tr satis@onurfix.com.tr

Southco, Inc., önde gelen küresel tasarımcı ve mühendislik erişimi çözümleri üreticisidir. Kalite ve performanstan 

estetik ve ergonomiye kadar, ilk izlenimlerin ürün tasarımında kalıcı izlenimler olduğunu anlıyoruz. 70 yılı aşkın bir 

süredir, Southco, ürünlerinin nakliye ve endüstriyel uygulamalarda, tıbbi ekipmanlarda, veri merkezlerinde ve daha 

fazlasındaki temas noktalarını geliştirmek için tasarlanmış yenilikçi erişim çözümleri ile dünyanın en tanınmış 

markalarının müşterileri için değer yaratmasına yardımcı olmuştur


