Traka21
Enkel och säker nyckelhantering för din verksamhet

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Kontroll på dina nycklar skapar trygghet
Traka21 är ett intelligent fristående nyckelhanteringssystem som kombinerar enkel
hantering och robust konstruktion. Nyckelskåpet Traka21 ger små och medelstora företag
kontroll på upp till 21 nycklar eller nyckelknippor i en och samma enhet.

Fördelarna med Traka21
Enkelhet
• Traka21 är enkel att hantera och ger rätt
personer tillgång till respektive nycklar

Med Traka21 är det enkelt fö

Säkerhet
• Med Traka21 har du dina nycklar i säkert
förvar. Endast behöriga har tillträde
Kontroll
• Traka21 minskar administrationen av
nycklar och ger dig full spårbarhet

Företag med bud-, pool- elle

ör behöriga att hämta ut nycklar.

Traka21 – ett enkelt sätt att hantera dina nycklar
Traka21 är ett enkelt och användarvänligt nyckelskåp. Alla användare kan själva ta de nycklar
eller nyckelknippor de har behörighet till.
Både administratören och användaren får en bra överblick med den inbyggda pekskärmen.
Programvaran i Traka21 håller reda på vem som har tillgång till vilken nyckel. På så vis får
respektive användare endast tillgång till sina nycklar.
Systemet loggar vem som haft vilken nyckel vid vilken tidpunkt och all historik sparas
automatiskt. Det är en kostnadseffektiv lösning med enkel administration utan pappersarbete.

Traka21 är lätt att placera i publika miljöer med sin stilrena design.

er servicebilar har flera gemensamma nycklar att hantera.

På skolor och daghem finns utrymmen som kräver kontrollerad
behörighet.

Nyckelskåpet Traka21 gör det enkelt för butikspersonal att
tillhandahålla rätt nycklar.

Traka21– specifikationer och data
• Stilren diskret vit design

• Loggar och rapporter via inbyggd skärm

• 21 iFobs med avancerad RFID-teknik

• Möjlighet till import/export av data via USB-port

• 21 låsta positioner med LED-indikation

• Inget behov av anslutning till nätverk eller PC

• Individuellt belysta positioner i färg som indikerar
tillgängligheten
Grön = användaren behörig
Röd = användaren saknar behörighet
Orange = nyckeln ej tillgänglig

• Enkel konfiguration via inbyggd installationsguide

• Fristående plug-and-play-lösning för enkel installation
• Administration via inbyggd pekskärm
• Användargränssnitt med flera språkalternativ
• Inloggning via personlig PIN-kod för användare och
administratör

246 mm

90 mm

427 mm

Den intelligenta iFoben har inbyggt
RFID vilket gör att respektive nyckel eller
nyckelknippa får en unik identitet.
iFob och nycklar fästs samman med en
wireförsegling. På så vis kontrollerar
Traka21 vilken nyckel som är tillgänglig
för respektive användare.

• Nödöppning via medföljande nyckel
• 230V strömförsörjning medföljer
• Möjlighet till batteribackup (batteri medföljer ej)
• Inbyggt ljudlarm
(exempelvis skåpsdörren lämnas öppen)
• Enkel väggmontering med fyra skruvar
(medföljer ej)
• Robust hölje i metall för säker förvaring

Så fungerar Traka21
Traka21 är en ny innovativ lösning som enkelt installeras med ”plug-and-play”. Då skåpet är
stand-alone behövs ingen extern programvara eller nätverksanslutning.
Traka21 fungerar automatiskt med hjälp av intelligenta iFobs med inbyggd RFID teknologi.
Eftersom varje nyckel eller nyckelknippa får en egen iFob, känner systemet igen vilka nycklar
som är på plats. Användare loggar in via den inbyggda pekskärmen med sin personliga
PIN-kod och ser enkelt vilka nycklar som är tillgängliga. Och eftersom varje iFob är säkert
fastlåst i skåpet frigörs endast de nycklar som respektive person har tillgång till.
Traka21 ger dig därmed en säker lösning med bra överblick som är enkel att hantera.

Customer support:
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Phone nat. 0771 640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com
www.assa.se
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Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar i informationen efter tryck.

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

