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A ProxerSafe rendszer feladata kulcsok, eszközök, műszerek, szerszámok, dokumentumok biztonságos 

őrzése, felügyelt, jogosultsághoz kötött és online követett kezelése. 

 

ProxerSafe Smarttal csak azt a kulcsot viheti el, amihez jogosítva van. 

 

Rövid bemutatás: 

Ha csak kulcsok őrzése a feladat, akkor a dugós kulcsszekrény rendszer a 

legkedvezőbb választás. A dugós rendszer kulcskarikára fűzhető kisebb 

tárgyakat, pl. RF távirányítókat, távkapcsolókat, is őrizhet. 

Alapkivitelben a dugós kulcsszekrény azonosítja a személyt is és a kulcsot is. 

Ezzel megvalósíthatók a kulcsazonosítással elérhető szolgáltatások: 

kulcskeresés, kulcsfoglalás, kulcsletiltás, vissza nem hozott kulcsokra riasztás, 

épületből való távozás letiltása, stb. 

A dugós kulcsszekrény képes kulcskészleteket nyilvántartani, kisebb, a 

kulcskarikára fűzhető tárgyakat őrizni és nyilvántartani. A vandálbiztos kulcskarika 

(opcionális) megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. 

 

A ProxerSafe Smart kulcstároló a KeySafe Lock dugós kulcsszekrények 

gazdaságosabb, offline/ offline-online változata, mely beltéri kivitelben 

érhető el, statikus porszórt RAL7035 bevonattal, 8 – 24 kulcshelyig 

(bővítő szekrénnyel 56-ig). 

Kórházak, szállodák, otthonok, irodák részére is ideális megoldást jelent. 

Érintőképernyős beépített PC-vel rendelkezik, amely önálló, zavartalan 

működést biztosít számítógépes hálózati kapcsolat nélkül is. 

 

Felépítés és működés:  

• ProxerSafe Smart egy letisztult, formatervezett házban, falra 

szerelhető formában készül 

http://www.procontrol.hu/


 

 
 

 
PROCONTROL ELEKTRONIKA KFT. 
www.procontrol.hu 

ProxerSafe Smart 16 

• Az azonosítás és jogosultságvizsgálat után az ajtó kinyílik, és szabadokká válnak azok a kulcsok, 

amelyekhez joga van az adott személynek.  

• Könnyen fejleszthető egyedi igények szerint, az érintőképernyőn tetszőleges gombok határozhatóak meg.  

 

Jellemzők: 

• Intelligens biztonsági szekrény 

kulcsok őrzésére és felügyelt, 

jogosultsághoz kötött és online 

követett kezelésére 

• Elektromechanikus reteszelés 

• RFID proximity kulcsdugók 

• Kulcsot és személyt is azonosít  

• RFID proximity kártyaolvasóval 

(opcionálisan ujjlenyomattal, PIN 

kóddal) is nyitható. A megrendelő 

meglévő kártyára is beállítható.  

• Online-offline kommunikáció 

lehetséges (rendszergazdai 

hozzáféréssel a kulcsfelvételi jogosultságok felvehetők, módosíthatók az érintőképernyőn és/vagy a 

szekrény a ProxerNet szoftver KeySafe kulcsfelügyeleti moduljával hálózatba kapcsolható, távolról 

menedzselhető)  

 

• Érintőképernyős beépített PC 

• Ajtónyitási, kulcsfelvételi napló, előjegyzett foglalási információk megtekinthetők a képernyőn 

• A napló számítógépről lekérdezhető 

• Naplózott események: ki, mikor nyitotta ki a szekrényt, melyik kulcsokat vitte el, stb. 

• Kulcskeresés funkció 

• Jogosultságok kulcshelyenként megadhatók, visszavonhatók 

• Gazdaságos beltéri kivitel, statikus porszórt bevonatú nemesacél szekrény RAL7035 színben 

• Szünetmentes tápegységgel 
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• A program magyar, angol, svéd, finn és arab nyelven 

elérhető (érintőképernyő és a ProxerNet szoftver 

modul nyelve is), de egyéb nyelvekre is lefordítható 

(egyedi ajánlattétel szerint) 

 

Opciók: 

• Offline működés: a szekrény érintőképernyős 

beépített PC-n keresztül menedzselhető, hálózatba 

kapcsolás nélkül is működőképes 

• Online működés: beépített számítógép nélkül, 

ProxerNet szoftver KeySafe kulcsfelügyeleti 

moduljával hálózatba kapcsolható, távolról 

menedzselhető 

• Ujjlenyomattal és PIN-kóddal történő azonosítás 

• Személyazonosításkor név, akár igazolványkép 

megjelenítése 

• Wi-Fi kapcsolat az alapértelmezett Ethernet mellett 

• Beépíthető a 19”-os racktornyokba és minősített 

páncélszekrényekbe  

• Kulcsdugók, különböző méretű fiókok és rekeszek kombinálhatók egy szekrényen belül 

• Biztonsági üvegajtó a telifémajtó helyett 

• Vandálbiztos kulcskarika  

 
A PSB jelű boxos rekeszes szekrényeknél van elektronikus és mechanikus vésznyitás is.  
A mechanikus vésznyitást akkor kell alkalmazni, ha az elektronikus vésznyitás nem működne. 
 
A mechanikus vésznyitás a következő:  
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Altípusok: 

PSS8  ProxerSafe Smart 8 

PSS16 ProxerSafe Smart 16 

PSS24 ProxerSafe Smart 24 

  

bővítő szekrényekkel (extra szekrény PC nélkül) PSS32, 40, 48, 56 is elérhető. 
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Több kulcs tárolására van szüksége? Több telephelyen és központosítva 

használná a rendszert? A megoldás a Procontrol KeySafe! 

 

Eszközök, kulcscsomók, igazolványok, mobiltelefonok, értéktárgyak, 

szerszámok, laptopok őrzése a feladat? A megoldás a ProxerSafe! 

 

ProxerSafe – intelligens fiókos és rekeszes értéktárolók 

Nagyobb tárgyak őrzésére (szerszámok, kézifegyverek, laptopok, mappák, dokumentumok) a szekrény 

nagyméretű fiókokkal, rekeszekkel is készül. Biztonságos értéktároló szekrényeinket eltérő fiókmérettel és 

fiókszámmal is megrendelheti, sőt, egy szekrényen belül is lehetséges a fiókok, rekeszek, kulcshelyek 

variálása típusban és méretben is. 
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