
traka 21
PLUG N´ PLAY KLÍČOVÝ KABINET



Funkce
•  Autonomní plug n´ play řešení s moderní RFID technologií iFobů
• LCD s dotykovým ovládáním
• Přístup prostřednictvím uživatelského PIN kódu k alokovaným klíčům nebo klíčovám svazkům
•  Klíče jsou připevněny k iFobu prostřednictvím bezpečnostního kroužku
•  Snadná konfigurace na displeji s dotykovým ovládáním
•  Není třeba připojení k PC
•  Skryté montážní otvory pro bezpečnou montáž na zeď
•  Napájení 230V s možností záložní baterie

Parametry
•  Administrace uživatelů, klíčů a přístupových práv přímo na kabinetu
•  Výpis událostí přímo na LCD dispeji nebo export prostřednictvím USB portu
•  21 robustních iFobů a bezpečnostních kroužků s dlouhou životností
•  21 uzamykacích pozic s LED signalizací
•  Kompaktní ocelová skříň s elektromechanicky blokovanými dvířky
•  Možnost manuálního uvolnění dvířek pro případ nouze
• Zvukový alarm

Navzdory rozšiřujícímu se navyšování bezpečnosti, je správa klíčů stále poněkud opomíjenou 
záležitostí.

Je lepší způsob: Traka 21 Chytrý správce klíčů

Traka 21 je inovativní PLUG N´ PLAY systém pro správu klíčů, určený pro podniky malé a střední velikosti. 
Jednoduchý, výkonný a cenově dostupný systém Traka 21 pomáhá sledovat pohyb každého klíče nebo klíčového 
svazku, který je vždy uzamčen v individuální pozici kabinetu. Systém účinně zabraňuje zneužití Vašich klíčů a 
ohrožení provozu podniku.

Jak Traka 21 funguje?
Systém zajišťuje, že oprávnění uživatelé mají přístup jen k individuálním klíčům nebo klíčovým svazkům, a to vždy v 
předem definovaném čase.

Uživatel je pro přístup do 
klíčového kabinetu vyzván k 
zadání svého unikátního PIN 
kódu.

Veškeré klíče a klíčové svazky 
jsou uzamčeny v individuálních 
pozicích kabinetu Traka 21, 
LED signalizace u každé pozice 
iFobu informuje uživatele, které 
klíče je oprávněn z kabinetu 
vyjmout. Uživatel nemůže 
z kabinetu vyjmout iFoby s 
červeným LED podsvícením.

Oranžové LED podsvícení 
indikuje pozici, na kterou je 
třeba klíč vrátit.

Systém pozice klíčePIN kód s uživatelskými právy Přístup dle přístupových práv Zobrazení dat a analýza

Traka 21 iFob
Jakmile je klíč nebo klíčový 
svazek připevněn k iFobu pomocí 
bezpečnostního kroužku, iFob je pevně 
uzamčen v Traka 21 až do okamžiku 
jeho uvolnění oprávněným uživatelem.

Traka 21 bezpečnostní kroužek
Bezpečnostní kroužek na jedno použití 
je cenově dostupný a umožňuje 
snadné připevnění klíčů k iFobu bez 
speciálních nástrojů.

Traka 21 je sofistikovaný autonomní systém pro správu klíčů pro malé a střední podniky, který 
kombinuje inovativní RFID technologii a robustní design. Traka 21 umožňuje správu až 21 klíčů 
nebo klíčových svazků, které jsou uloženy v bezpečné plug n´ play jednotce.

Klíče slouží ke zpřístupnění podniků, zařízení, skříněk, vozidel atd., což z klíčů činí jednu z 
nejdůležitějších součástí všedních dní. Jak ale kontrolovat jejich pohyb v rámci Vaší společnosti?

Co je Traka 21?Kdo tento systém využije nejvíce?
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HELP

Audit pohybu a reporty mohou 
být zobrazeny na displeji nebo 
exportovány přes USB port k 
dalším analýzám.
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O Mul-T-Locku

Již více než 40 let se Mul-T-Lock zabývá návrhy, výrobou, prodejem a celosvětovou distribucí 
systémů řešících bezpečnostní zamykání domácností i společností. V souladu se všemi 
světovými standardy, fungují bezpečnostní zamykací systémy na vysoké úrovni na všech 
kontinentech, v téměř 100 zemích a chrání více než 100 milionů uživatelů. S použitím rozšířených 
a patentovaných technologií, je Mul-T-Lock vždy o krok napřed oproti předpokládaným potřebám 
zákazníků. Jako člen skupiny ASSA ABLOY disponuje Mul-T-Lock více než 20 000 autorizovanými 
servisními centry. Zákazník se tak může spolehnout, že mu Mul-T-Lock vždy poskytne osvědčené 
a vysoce sofistikované bezpečnostní zamykací platformy.
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