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Keywatcher — проста та ефективна система керування ключами, що 
спеціально розроблена для запобігання втрати або крадіжці ключів. Вона 
є універсальною заміною складних та застарілих сховищ ключів, пеналів, 
рукописних журналів та різноманітних наклейок. Система  дозволяє 
повністю контролювати отримання та повернення ключів в  автоматичному 
режимі в реальному часі, а також формувати розгорнуті звіти.
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Система керування 
ключами KeyWatcher 



 

Переваги застосування програмного
забезпечення Key-Pro 
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KeyWatcher – це захищений бокс для зберігання ключів. Кожен ключ кріпиться на “розумний” брелок, 
що має мікрочіп і фіксується індивідуально у спеціальній комірці настінного модулю. Система  дозволяє 
повністю контролювати отримання та повернення ключів в  автоматичному режимі, що запобігає 
втраті або крадіжці ключів.

• види боксів:
 - для ключів
 - для карток
 - для невеликих предметів
• об'єднані (ключі та картки)
• гнучка конфігурація від 8 до 2000 комірок
• матеріал боксу – нержавіюча сталь
• опція – скляні дверцята з полікарбонату
• замок MODECO захищає електромагнітну частину
    та одночасно є замком аварійного відкриття
• вмонтований 16-ти символьний LCD дисплей
  підказує користувачу порядок роботи по отрим- 
 ванню, здачі або заміні ключів
• Вмонтована клавіатура
• Резервне живлення забезпечує 48 годин авто-
номного функціонування

Технічні характеристики
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Застосування

Доступ
• Код (можливо до 2000 кодів) – стандартно 
• Опційно – можливо до 5 різних рівнів безпеки для
    кожного співробітника
• Магнітна картка
• Штрих код
• Проксіміті картка
• Відбиток пальця
• Геометрія долоні

Технічні характеристики боксу KeyWatcher

Вбудований чіп унікальної системи DALLAS 
SMART CHIP контролює ключ за параметрами
• Код
• Прізвище користувача
• Номер кімнати
• Номер ключа і т.д.
• Фіксує дату та час отримання та повернення
    ключів
• Функція повернення ключів у вільному порядку
• KeyWatcher пам'ятає та вказує де саме ваш
    ключ підсвіткою

• Видача та повернення ключів тільки у визна-
    чений час
• Тільки у запрограмовані дні тижня
• Завдяки пам'яті подій можливо організувати
    систему контролю робочого часу

Технічні характеристики брелоків KeyWatcher

• Готельних комплексів
• Автосалонів
• Офісних центрів
• Державних установ

• Багатоквартирних
   будинків
• Будівлей корпорацій
• SPA, лікарней і т.д

KeyWatcher –
це ідеальне рішення для:

Захист
Гучна сирена у випадках:
• Спроби несанкціонованого зламу двері
    модуля
• Спроби видалення ключа без введення коду
   доступу
• Введення трьох невірних кодів доступу
• Двері не були зачинені протягом 10 сек.


