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®
 

ProxerSafe Combo 

kulcsdugós és rekeszes értéktárolók (PSC család) 

A ProxerSafe Combo professzionális kombinált, kulcsdugós és rekeszes 

értéktároló, statikus porszórt RAL7035 bevonattal, érintőképernyős beépített 

PC-vel, RFID olvasóval, szünetmentes tápegységgel és Ethernet 

interfésszel rendelkező termék, mely online és offline módban is 

használható. 

A kulcsmodulok száma nyolcasával változtatható (16 kulcshely van egy 

sorban, fél sor feltölthető), a rekeszek mérete és száma gazdagon variálható 

(így a szekrény is eltérő mélységben rendelhető). 

A ProxerSafe Combo szekrények alkalmasak dokumentumok, 

kulcsdobozok, mobileszközök, műszerek, de akár laptopok, szolgálati rádiók 

nyomon követett tárolására, jogosultsághoz kötött felvételére, és emellett 

ellátják a klasszikus kulcsőrzési feladatot is. A kulcsdugók RFID 

technológiával egyedileg azonosítottak, így nyomon követhetők, egyedileg 

naplózhatók. 

A rekeszekbe töltőket is be tudunk építeni, így tárolás közben a 

mobileszközök, rádiók, terminálok töltése lehetséges. 

Jellemzők 

• RFID transzponderes (kártya, kulcstartó tag, NFC-képes okostelefon), PIN kódos, esetleg biometrikus 

azonosítás 

• Automatikusan reteszelő, számozott kulcshüvelyek 

• RFID technológiával egyedileg azonosított kulcsdugók 

• Számozott rekeszek, ledes jogosultságjelzés 

• A jogosultság kulcsonként, rekeszenként és 

felhasználónként adható, megvonható, akár távolról is 

• Ajtónyitásokat, kulcsforgalmat naplózza 

• Jogosultság akár adott időperiódusra is megadható 

• 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 

• Jogosultságkezelés akár távolról 

• Többszekrényes menedzsment, hálózatba kötött eszközök rendszerszintű kezelése  

• Magyar, angol, svéd, finn és arab nyelven elérhető, de egyéb nyelvekre is lefordítható (egyedi ajánlat szerint) 

• Kulcsfoglalási funkció, kulcskeresési funkció 

• Autókulcsok esetén kilométeróra-állás megadását kérheti a szoftver 

http://www.procontrol.hu/
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• Modulárisan bővíthető. A szekrény kulcstároló kapacitása igény szerint, 8-as, 16-os modulokban rendelhető 

• Acél ház, beltéri kivitel, porszórt bevonattal RAL7035 színben. Elérhető kültéri szekrény IP65 védettséggel, vagy 

akár páncélszekrénybe beépített változat is. 

Opciók 

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

megrendelő olvasója integrálható  

• WiFi kommunikáció 

• Vandálbiztos, krimpelhető kulcskarika  

• SMS riasztás az időhatáron túli kulcsbirtoklásról; email értesítők a 

mozgásadatokról 

• Alkoholszonda integrálása – gépjárműkulcsok csak negatív eredmény esetén vehetők fel 

• Riasztó, tűzvédelmi rendszerrel integrálás; beléptetőrendszerbe integrálás: kilépési jogosultság 

engedélyezése csak akkor, ha leadta az összes kulcsot 

• Több szekrény sorolható, a rendszer később is bővíthető 

• Töltés: mobileszközök őrzés közbeni töltése beépített USB töltővel, vagy 230V-os csatlakozóval 

• Rekeszbe épített KeySafe Lock RFID kulcshely és kulcsdugó kulcs ellenőrzött tárolására 

• Rekeszekben foglaltságjelzés 

• Rekesztartalom súlymérés +-0,01 g pontossággal 

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

kulcshelyek számában 

• Külső ajtó: teli fémajtó, biztonságiüveg-ajtó 

• Kültéri és vandálbiztos kivitel, esővédő tető 

• Átlátszó és telifém rekeszajtókkal is kérhető 

• Beépíthető a 19”-os rack tornyokba és minősített páncélszekrényekbe 

Elnevezés Szélesség cm Magasság cm Mélység 15cm Mélység 20cm Mélység 30cm Mélység 45cm 

 S 9 6,4 S15 S20 S30   

2S 20 6,4 2S15 2S20 2S30   

4S 42 6,4 4S15 4S20 4S30   

M 9 13 M15 M20 M30   

2M 20 13 2M15 2M20 2M30   

4M 42 13 4M15 4M20 4M30   

L 9 26   L20 L30 L45 

2L 20 26   2L20 2L30 2L45 

4L 42 26     4L30 4L45 

XL 9 40     XL30 XL45 

2XL 20 40     2XL30 2XL45 

4XL 42 40     4XL30 4XL45 

XXL 9 53     XXL30 XXL45 

2XXL 20 53     2XXL30 2XXL45 

4XXL 42 53     4XXL30 4XXL45 
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