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ProxerSafe Keep csomagmegőrző-rendszer 

ProxerSafe Keep – csomagmegőrző 
szekrények (PSK család) 

A ProxerSafe Keep csomagmegőrző ajánlott 

kisebb és nagyobb csomagok, táskák, bőröndök 

őrzésére üzemi felhasználóknak; vagy bérelhető 

rekeszekkel, fizetőautomatával egybeépítve 

rendezvényekre, fürdőkbe, repterekre, 

buszállomások váróiba, bevásárlóközpontokba. 

A ProxerSafe Keep összeállításai a 

rekeszméretek és szekrényméretek széles 

választékból rendelhetők, acél- vagy betekintő 

üvegajtóval.  

A szekrénytest és az ajtók erős (1,5mm vastag) 

acélból készülnek, elektrosztatikus porszórással felvitt korrózióvédő- és díszítőbevonattal. A rekeszek alsó, 

teherhordó lapja 1,5mm vastag rozsdamentes, kopásálló acél. A rendszer sorolható modulokból áll, méretei 

megegyeznek a megrendelő rendelkezésére álló hely méreteivel, ezért egyszerűen és gyorsan behelyezhető. 

A csomagmegőrző rekeszajtók elektromechanikus kipattanózárral záródnak, és piros/ zöld ledekkel szereltek 

a foglaltság jelzésére. A zárak önreteszelő funkcióval rendelkeznek: amikor az ajtót becsukják, bekattannak, 

és a rekesz zárva marad. Az ajtók átlátszó betekintő ablakot is tartalmazhatnak, vagy teljesen ütésálló 

polikarbonátból is rendelhetők. A zárak elem nélkül működnek, élettartamuk 12 év.  

A ProxerSafe Manager80 fizetőautomata a szekrénysorba kerül beépítésre, de igény szerint külön egységben 

is kialakítható. A könnyebb kezelhetőség érdekében szekrénymodulonként egy, és az automatavezérlőben 

is egy RFID olvasó kerül beépítésre. A csomagőrzők beltéri vagy opcionálisan kültéri alkalmazásra készülnek. 

Jellemzők 

• RFID azonosítással (kártya, kulcstartó, NFC-

képes okostelefon), PIN-nel nyitható 

rekeszek 

• Választható rekeszmérettel rendelhető  

• Rögzíthető adatok, naplózás 

• Számozott rekeszek, ledes jogosultságjelzés 

• Elektromechanikus, hosszú élettartamú 

rekeszzárak 

• Erős szekrénytest és rekeszajtók 

• Telifémajtók vagy fémkeretes betekintő 

ablakok 

http://www.procontrol.hu/
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• Beépített érintőképernyős számítógép 

• Üzemekben, de pályaudvarokon, üzletközpontokban, strandokon is használható 

• Szünetmentes tápegység 

• Távolról monitorozható, menedzselhető 

 

Opciók 

• A megrendelő meglevő kártyáival is használható a szekrény, illetve a megrendelő olvasója integrálható  

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

• Fizetőautomatával integrálható 

• Letéti összeggel is használható 

• RFID kártyás és vonalkódos megoldások is 

• Nyomtató 

• Fizetés bankjeggyel és PayPass terminálon át is 

• Visszaadó funkcióval 

• Esővédő tető 

• Vandálbiztos kialakítás 

• A csomagőrzők mélysége választható: 65cm és 90cm ajánlott 

http://www.procontrol.hu/
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PSK csomagmegőrzők 

Ajtó 
típusa 

Szélesség 
cm 

Magasság 
cm 

S 15 20 

2S 30 20 

3S 45 20 

4S 60 20 

M 15 40 

2M 30 40 

3M 45 40 

4M 60 40 

L 15 60 

2L 30 60 

3L 45 60 

4L 60 60 

XL 15 90 

2XL 30 90 

3XL 45 90 

4XL 60 90 
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