
ABLOY® TRAKA21
Nowoczesny system zarządzania kluczami



   ŁATWY W UŻYTKOWANIU

Użytkownik wprowadza swój unikalny kod PIN, 
uzyskując dostęp do depozytora.

Jednorazowa plomba to efektywne rozwiązanie  
do bezpiecznego scalenia kluczy ze sobą.

Wszystkie klucze i pęki umieszczone są  
w gniazdach. Zielona dioda LED oznacza,  
że zalogowany użytkownik ma do nich dostęp. 
Gniazda podświetlone na czerwono oznaczają  
brak dostępu - klucze nie mogą zostać pobrane.

Prawidłowe gniazdo przy zwrocie klucza, 
podświetlane jest na pomarańczowo.

CZY WIESZ GDZIE AKTUALNIE 
ZNAJDUJĄ SIĘ KLUCZE  
DO TWOJEJ FIRMY?

ABLOY Traka21 to inteligentny system zarządzania kluczami, łączący w sobie 
zalety produktów typu stand-alone oraz technologię RFID. Dostęp do kluczy 
posiadają tylko wcześniej zdefiniowani użytkownicy, co gwarantuje poprawę 
bezpieczeństwa i niezawodność działania Twojej firmy. Dotykowy ekran pozwala  
w łatwy sposób zweryfikować status wszystkich kluczy. Możliwe jest sprawdzenie 
kto aktualnie używa lub kto w ostatnim czasie korzystał ze wskazanego klucza. 

ŁATWE ZARZĄDZANIE KLUCZAMI

ABLOY Traka21 to  skuteczne zarządzanie i kontrolowanie 21 kluczy  
(lub pęków kluczy), w bezpiecznej i wytrzymałej obudowie.  
Raporty zdarzeń mogą być wyświetlane na ekranie urządzenia,  
lub eksportowane na pamięć USB jako plik Excel.  
Zarządzenie kluczami nigdy nie było prostsze!

WYPOSAŻENIE

• Urządzenie stand-alone i Plug & Play, wyposażone w technologię RFID
• Interfejs dotykowy
• Dostęp za pomocą kodu PIN
• Klucze bezpiecznie połączone z czipami za pomocą specjalnych plomb
• Prosta konfiguracja „krok po kroku”
• Brak konieczności połączenia z serwerem lub siecią
• Niewidoczne mocowanie zapewniające solidny montaż do ściany
• Zasilanie 230V i bateria awaryjna

ZALETY

• Dostęp wielu użytkowników do klucza  

 jak i wielu kluczy dla użytkowników

• Ponad 10 języków - w tym Polski

• Raporty zdarzeń dostępne z poziomu ekranu  

 lub eksportowane na pamięć USB

• 21 wytrzymałych iFobów z plombami

• 21 gniazd wyposażonych w diody LED

• Wytrzymała i przemyślana konstrukcja ze schowanymi zawiasami  

 i mocowaniami

• Możliwość awaryjnego, ręcznego otwarcia drzwi

• Alarmy dźwiękowe
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Wysokość 427mm 
Szerokość 246mm 
Głębokość 95mm

Waga 3,94kg  
(bez kluczy)

ABLOY TRAKA21 WIE!


