
A ProxerSafe rendszer feladata kulcsok, eszközök, műszerek, 
szerszámok, dokumentumok felügyelt, jogosultsághoz kötött és 
online követett kezelése, tárolása irodai és ipari környezetben.
Ha csak kulcsok őrzése a feladat, akkor a dugós kulcsszekrény-
rendszer a legkedvezőbb választás. A dugós rendszer kulcskarikára 
fűzhető kisebb tárgyakat, pl. távirányítókat, távkapcsolókat is 
őrizhet.
Ha a kulcsok mellett vagy helyett mobileszközök, dokumentumok, 
értéktárgyak, szerszámok, alkatrészek, őrzése a feladat, akkor 
az ajtós, rekeszes kipattanó ajtós értéktároló a jó választás. 
A rekeszekbe töltő is beépíthető mobileszközök, terminálok 
töltéséhez.

A tárolók RFID (proximity) kártyával, PIN kóddal, és / vagy biometrikus 
azonosítással nyithatók, elektromechanikusan zárhatók.
Ha ezeket az intelligens funkciókat az erőszakos támadások ellen is 
védelmet nyújtó biztonságos értékőrzéssel is ki akarjuk egészíteni, 
akkor a ProxerSafe Security rendszert alkalmazzuk. A “Security” 
kivitelű szekrények MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) termék-
megfelelőségi ajánlást kaptak mint vagyonvédelmi eszközök. A 
MABISZ Vagyonvédelmi és Kármegelőzési Bizottsága a termékeket 
a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Csak az a kulcs vehető fel, amihez jogosultsága van a felhasználónak.
Követhető,  hogy ki, mikor nyitotta a szekrényt, melyik kulcsot vitte el és hozta vissza.

A KeySafe® Lock és a ProxerSafe Smart dugós 
kulcsszekrény egyesével reteszeli (lezárja) 
a kulcsokat, és nem engedi elvinni, csak 
annak, akinek az adott kulcsra jogosultsága 
van. Felügyelheti, naplózhatja, hogy ki, mikor, 
melyik kulcsokat viszi el és hozza vissza. A 
kulcsszekrények számítógépre  kapcsolhatóak, 
távolról lekérdezhetőek, menedzselhetőek, 
épületfelügyeleti rendszerbe integrálhatóak.

KeySafe® Lock: Épületautomatizálási, ipari 
alkalmazásra, statikus porszórt RAL7035 
bevonattal vagy szálcsiszolt rozsdamentes 
nemesacél házban, beltéri vagy kültéri 
használatra, zárt acél vagy biztonságiüveg-
ajtóval. A kulcshelyek száma szekrényenként 8 
és 304 között választható, nyolcas modulokban.

ProxerSafe Smart: Irodai, üzleti tokozással, 
cégek, kórházak, szállodák, otthonok részére, 
beltéri alkalmazásra, statikus porszórt 
RAL7035 bevonattal, 8 és 24 kulcshely között, 
de akár egy kulcs tárolására is rendelhető.
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Jellemzők:

• Intelligens biztonsági kulcsszekrények proximity 
kártyás, PIN-kódos, opcionálisan ujjlenyomat-
olvasós nyitással

• A szekrény kizárólag jogosult kártyával, 
azonosítóval, kóddal nyitható

• A jogosultság kulcsonként adható, megvonható, akár  
távolról is; jogosultság nélkül kulcs nem vihető el

• Távoli számítógéphez kapcsolható (Ethernet, Wi-
Fi), lekérdezhető, naplózható, felprogramozható 
a ProxerNet épületfelügyeleti szoftver KeySafe 
moduljával (online működés); a ProxerNet  többi 
moduljával (beléptető, munkaidő-nyilvántartó) képes 
együttműködni

• Többszekrényes kulcsmenedzsment, Ethernet 
hálózatba kötött eszközök rendszerszintű kezelése 
lehetséges 

• Rögzített adatok: ki, mikor nyitotta a szekrényt, 
melyik kulcsot vitte el / hozta vissza

• Hálózati szakadás esetén is működőképes a 
beépített érintőképernyős ipari PC segítségével 
(offline működés)

A beépített ipari PC által nyújtott szolgáltatások:

• Önálló működés a számítógépes hálózati kapcsolat 
szakadása, hiánya esetén is 

• Kulcskeresés funkció (Hol van a hármas raktár 
kulcsa? Ebben a szekrényben melyik pozíción? A 
hálózat másik szekrényében? Kinél?)

• Ajtónyitási, kulcsfelvételi napló, foglalási 
információk megtekinthetők a képernyőn

• Rendszergazdai hozzáféréssel a kulcsfelvételi 
jogosultságok beállíthatók, módosíthatók

• Személyazonosításkor név, akár igazolványkép 
megjelenítése 
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