ASSA ABLOY Traka21
PLUG & PLAY SLEUTELBEHEERSYSTEEM

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Houd mechanisch sleutelbeheer
digitaal onder controle!

ASSA ABLOY maakt sleutelbeheer voor kleine tot middelgrote organisaties
eenvoudig en beheersbaar met de compacte sleutelkast Traka21. Dit standalone sleutelbeheersysteem met RFID-technologie traceert en beheert tot
maximaal 21 sleutels of sleutelbossen. Met Traka21 hoeft u zich nooit meer
af te vragen waar sleutels zijn gebleven.

Hoe werkt het?

Wat is Traka21?
Dagelijks worden sleutels gebruikt voor vergaderruimtes, archiefkasten, opslagruimtes,
serverkasten, poolauto’s en andere toepassingen.
Met de intelligente sleutelkast Traka21 kunt
u zelf bepalen wie er binnen een organisatie
toegang heeft tot welke sleutels. Ideaal voor
bedrijven die nu veel tijd kwijt zijn aan het
handmatig uitgeven en registreren van sleutels.

Op het juiste moment, de juiste sleutels beschikbaar hebben voor
de juiste personen is voor iedere organisatie een uitdaging.
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De gebruiker moet zijn/
haar unieke pincode
invoeren om toegang te
krijgen tot de sleutelkast.

Werking

• Stand-alone Plug & Play oplossing met
geavanceerde RFID-technologie
• Touchscreen interface
• Via pincode toegang tot bepaalde sleutels of
sleutelbossen die individueel zijn vergrendeld
• Sleutels worden onlosmakelijk verbonden met
een speciale sleutelring
• Eenvoudig instelbaar via de instellingswizard
• Geen netwerkverbinding of PC nodig
• Verzonken bevestigingspunten voor een veilige
wandbevestiging
• Werkt op netvoeding, met optionele back-up-

Alle sleutels en sleutelbossen
worden door de Traka21unit individueel vergrendeld.
Groene led-lampjes geven
aan tot welke sleutels deze
gebruiker toegang heeft.
De gebruiker kan geen
sleutels uitnemen waarbij
een rood led-lampje brandt.
Deze sleutelposities blijven
vergrendeld.
Een oranje lampje geeft
aan waar de sleutel moet
worden teruggeplaatst.

batterij

Eigenschappen

• Beheer van gebruikers, sleutels en toegangsrechten
• Meertalig
• Controle- en rapportagefunctie op het scherm
of export via USB-poort
• 21 robuuste, duurzame iFobs met sleutelring
• 21 sleutelposities met leds
• Robuuste en compacte stalen behuizing zonder
zichtbare scharnieren en andere zwakke plekken
die eenvoudig toegang tot de kast zouden
kunnen geven
• Handmatig ontgrendelen en openen van deuren
in noodgevallen
• Akoestisch alarm
Traka21 iFob

Zodra individuele sleutels
of sleutelbossen met een
robuuste sleutelring aan een
iFob zijn bevestigd, worden
ze toegewezen aan een
bepaalde sleutelpositie.
De iFob wordt in deze
positie vergrendeld totdat
ze door een bevoegde
gebruiker worden
uitgenomen.

Traka21-sleutelring

De eenmalig te bevestigen
sleutelring is kosteneffectief
en kan heel eenvoudig
zonder speciaal gereedschap
worden aangebracht.

ASSA ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.
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