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PROCONTROL
®
 

ProxerSafe Industry 

rekeszes értéktárolók ipari alkalmazásra (PSI család) 

A ProxerSafe Industry szekrények elsősorban műhelyekbe, gyárakba, laborokba ajánlottak erős kialakításuk, 

változatos rekesznagyságaik, cserélhető moduljaik miatt. 

Ipari alkalmazásra tervezett termékcsalád, szerszámok, gépek, 

gyártóeszközök, műszerek, védőfelszerelések jogosított, nyomon követett 

őrzésére és kiadására.  

A LED világítással szerelt ablakok lehetővé teszik, hogy gyorsan azonosítsa a 

kívánt eszközt, amihez az érintőképernyős felület használatával tud 

hozzáférni. 

A ProxerSafe Industry opcionálisan biztosítja az AC tápkábeleket is, melynek 

köszönhetően az akkumulátorral működtetett szerszámok és berendezések a 

szekrényben tölthetők. Továbbá, a rendszer kezeli a töltési időt, és megjelöli a 

legrégebben töltődő elemet. Laptop, tablet, ipad stb. szintén tölthető a 

szekrényben. Opcionálisan a tárolt informatikai eszközök az IT által elérhetőek, 

megszólíthatóak, frissíthetőek. 

A szekrényváz 24 colos Rack méretezésben készül, jellemzően 60cm 

szélességű és 60cm mélységű zártszelvény keretben. A modulok 

cserélhetőek, sínen betolhatóak (ezután biztonságosan rögzítendőek). 

A zárak erősek, strapabíróak; a szekrény és belső tartólapok anyaga 

jellemzően 1,5mm vastag acél. 

A szekrények fékezhető görgőkkel készülnek, így áthelyezhetőek az 

alkalmazás helye szerint, de rendelhetőek fix lábakkal is. 

A szekrényelemek sorolhatók, összekapcsolhatók, így nagyobb rendszer is 

kialakítható. 

Jellemzők 

• RFID azonosítással (kártya, kulcstartó, NFC-képes okostelefon), PIN-nel, 

esetleg biometrikus azonosítással nyitható rekeszek 

• A jogosultság rekeszenként adható, megvonható 

• Rögzíthető adatok, naplózás: ki, mikor nyitotta a szekrényt, melyik rekeszt 

• Számozott rekeszek, ledes jogosultságjelzés 

• 24”-os rack méret; cserélhető, variálható modulok; könnyen átalakítható az ajtóméretek és az elválasztók 

cseréjével 

http://www.procontrol.hu/
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• 40 és 60 cm-es szekrénymélység 

• Acél ház 1,5mm lemezvastagsággal 

• Sorolható szekrényelemek 

• A görgős kerekek segítségével a szekrény áthelyezhető 

• Nagyfelbontású, 19” (48cm) érintőképernyő 

• Online-offline kommunikáció: önmagában, stand alone módban is 

működőképes, a beépített érintőképernyős ipari PC-ről és/vagy a 

távoli, hálózati PC-n futó ProxerNet szoftverből vagy a ProxerSafe 

Web Accessen keresztül programozható, lekérdezhető 

• Magyar, angol, svéd, finn és arab nyelven elérhető, de egyéb 

nyelvekre is lefordítható (egyedi ajánlattétel szerint) 

 

Opciók 

• A megrendelő meglevő kártyáival is használható a szekrény, 

illetve a megrendelő olvasója integrálható  

• WiFi kommunikáció 

• Alkoholszonda beépíthető: csak negatív eredmény után nyitható 

a szekrény 

• Töltés: eszközök őrzés közbeni töltése beépített USB töltővel, 

vagy 230V-os csatlakozóval 

• A szekrény kapacitása egyéni igények szerint alakítható, mind rekeszméretben, mind rekeszszámban 

• Átlátszó és teli fém rekeszajtókkal is kérhető 

• Az informatikai eszközök tárolás közben is elérhetőek, hálózatra köthetőek, a frissítések, update-ek futhatnak 

• Hűtőventilátor és szűrőrendszer igényelhető 

 

PSI rekeszméretek 

elnevezés 
szélesség 

(cm) 

magasság 

(cm) 

 S 15 15 

2S 30 15 

3S 45 15 

4S 60 15 

M 15 30 

2M 30 30 

3M 45 30 

4M 60 30 

L 15 45 

2L 30 45 

3L 45 45 

4L 60 45 

XL 15 60 

2XL 30 60 

3XL 45 60 

4XL 60 60 

XXL 15 91 

 2XXL 30 91 

3XXL 45 91 

 4XXL 60 91 
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