traka 21
PLUG & PLAY система контролю ключів

Хто стежить за Вашими найціннішими активами?
Ключі надають доступ до приміщень, обладнання, шаф та меблів, автомобілів тощо –
це робить їх найбільш цінними та вразливими активами. Проте як Ви контролюєте та
відстежуєте ключі від Вашого бізнесу?
Незважаючи на застосування досконалих систем комерційної безпеки, управління та
контроль за надважливими механічними ключами залишаються слабкою ланкою

Є кращій шлях: інтелектуальна система контролю ключів Traka 21
Traka 21 – інноваційна plug and play система, яка надає бізнесу надсучасне інтелектуальне управління
механічними ключами. Проста, функціональнаа за функціональністю та економічно ефективна, система
Traka 21 допомагає відстежувати та обліковувати кожний ключ, який індивідуально блокується в своєї
комірці та гарантує, що критичні бізнес-операції не опиняться під загрозою.

Що таке Traka 21?
Traka 21- це електронна система контролю механічних ключів. Вона поєднує інноваційну
технологію радіочастотної ідентифікації (RFID) та міцну конструкцію, що забезпечують
бізнес розширеними можливостями управління ключами або наборами ключів (до 21) з
використанням доступного пристрою plug and play
Функціонування
• Автономне plug and play рішення з інноваційною RFID технологією
• Сенсорний екран

• Доступ до ключів за кодом. Кожний ключ індивідуально блокується у відповідній комірці
• Ключі надійно приєднані до брелоків з використанням спеціальної безпечної пломби
• Проста конфігурація за допомогою Майстра установки

• Непотрібно підключення до інформаційної мережі або ПК

• Приховані надійні точки монтажу дозволяють безпечний настінний монтаж

• Живлення від промислової мережі з резервуванням від акумулятора (опція)
Властивості
• Адміністрування ключів, користувачів та прав доступу

• Аудит подій на екрані з можливістю імпорту подій до флеш-накопичувача через USB-порт
• 21 надійний, міцний брелок iFob з безпечним кільцем

• 21 комірка для розміщення ключів зі світлодіодною індикацією

• Міцний та компактний сталевий корпус з прихованими навісами без видимих точок доступу
• Ручне відмикання дверей та розблокування ключів в екстрених випадках
• Звукові сигнали тривоги

Як це працює?

Гарантія того, що “правильні” ключі доступні “правильним” користувачам саме в потрібний час –
проблема для кожної організації.
Вхід до системи за кодом
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Користувачу потрібно
ввести свій унікальний код
для отримання доступу до
шафи

Доступ відповідно до правдоступ Забезпечення відповідальності

Всі ключі індивідуально
заблоковані в своїх
комірках. Зелена індикація
вказує, до яких з них
користувачу дозволений
доступ. Користувач не
може отримати ключі, які
підсвічені червоним – вони
лишаються заблокованими

Брелок Traka 21 iFob
Після прикріплення до брелока iFob
за допомогою надійного кільця,
ключі призначаються до визначених
комірок в шафі Traka та залишаються
зафіксованими в своїх комірках, доки їх
не отримають авторизовані
користувачі.

Оранжевий індикатор
вказує, до якої комірки треба
повернути ключ.

Зручний перегляд даних та аналіз

Дані про події та звіти
можуть переглядатися
безпосередньо на екрані
або бути експортовані до
USB-накопичувача для
подальшого перегляду на
ПК та їх аналізу

Безпечне кільце Traka 21
Безпечне одноразове кільце зі
спеціальною защіпкою – економічно
ефективне та просте у використанні.
Не потребує спеціальних інструментів
для приєднання ключа.

Про Mul-T-Lock
Більше 40 років Mul-T-Lock розробляє, виробляє та впроваджує інноваційні високобезпечні

рішення замикання для приватних осіб, житлових приміщень та корпоративних об’єктів у
всьому світі. Високобезпечні рішення Mul-T-Lock, яки відповідають найсуворішим світовим

стандартам, працюють на кожному континенті майже в 100 країнах,та забезпечують
безпеку більш, ніж 100 мільйонів користувачів. З використанням надсучасних та
патентованих технологій, Mul-T-Lock завжди стоїть на крок попереду ринку, прогнозуючи

потреби клієнтів щодо безпеки та функціональних можливостей продукції. Як член
групи ASSA ABLOY та з наявними більш, ніж 20 000 авторизованими та підготовленими

сервісними центрами, Mul-T-Lock забезпечує гарантовані інноваційні та надійні системи
замикання стандарту High Security.

Ім’я Mul-T-Lock та фірмовий знак “Ключ-богатир”, а також будь яке інше ім’я, марка або фірмовий знак, який використається компанією Mul-T-Lock та помічений символом ® або
™, є зареєстрованими/такими, що реєструються торговими марками компанії Mul-T-Lock в різних країнах. КомпанІя Mul-T-Lock залишає за собою право вносити покращення або
зміни до своїх виробів без попереднього повідомлення замовника.
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