
Depozytory kluczy służą do bezpiecznego zdawania,

przechowywania i pobierania szczególnie ważnych

kluczy, które nie powinny opuszczać obiektu. Najczęściej

dotyczy to kluczy działających w systemie Master Key.

Idea zastosowania depozytorów elektronicznych to

pełna kontrola nad tym kto i kiedy pobrał klucz oraz

umożliwienie pobrania tylko tego klucza/y do którego

jesteśmy upoważnieni.

Zalety depozytorów elektronicznych:

✓ Możliwość zdeponowania klucza w dowolnym 

gnieździe lub przypisanym na stałe.

✓ Łatwe odnalezienie klucza który chcemy pobrać –

podświetlenie LED wszystkich dostępnych nam kluczy 

oraz wyświetlenie listy tych kluczy na panelu 

dotykowym.

✓ Możliwość współpracy z rożnymi typami czytników kart 

zbliżeniowych.

✓ Sposób identyfikacji osoby: tylko PIN-kod, tylko karta, 

karta i PIN-kod.

✓ Możliwość deponowania przy użyciu breloków RFID 

lub bezpośrednio w cylindrach.

✓ Wersja z drzwiami przeszklonymi, pełnymi lub 

depozytor bez drzwi.

✓ Nowoczesny dotykowy panel sterujący umożliwiający 

pełną parametryzację i obsługę. 

✓ Archiwizacja 300 tysięcy zdarzeń.

✓ Możliwość zarządzania centralnego wieloma 

depozytorami w różnych lokalizacjach.

✓ Opcja rezerwacji klucza (np. rezerwacja klucza do auta 

czy sali konferencyjnej).

✓ Możliwość zdalnego nadania tymczasowego dostępu 

do kluczy (np. dla ekipy serwisowej, gości itp.).

✓ Duża pojemność przy stosunkowo małych wymiarach.

✓ Nieograniczona możliwość późniejszej rozbudowy 

o różne typy modułów.

Opcje dodatkowe:

✓ Różnego typu skrytki.

✓ Możliwość zmiany konfiguracji paneli.

✓ Depozytor chroniony dodatkową szafą sejfową.

✓ Alkomat zastosowany wraz ze skrytkami 

przechowującymi dokumenty i kluczyki samochodowe.

✓ Rozpoznawanie twarzy.

ELEKTRONICZNE DEPOZYTORY KLUCZY
1/2



• Bezpieczeństwo:

Czytnik kart

▪ USB lub RS232

▪ Mifare 13,56 MHz

▪ EM 125 KHz

Czytnik linii papilarnych (opcjonalnie)

USB lub RS232

Wieszak na klucze

Brelok deponujący RFID

• Liczba kluczy i skrzynek, które jest użytkownik

w stanie odebrać lub otworzyć w ciągu jednej sesji 

logowania: 10 kluczy i / lub 10 pudełek

• Zdalne zarządzanie – dostępny interfejs WEB

• Tryb sieciowy

▪ Szafki synchronizują dane ze sobą

▪ Lokalna i centralna baza danych

• Komunikacja z systemami zewnętrznymi

▪ Interfejs jest dostępny do integracji z ERP

▪ Na podstawie usługi XML i WEB

• Rodzaje szafek: naścienna lub szafka na stojaku

• Pojemność przechowywania

▪ Najniższa pojemność to 1 pudełko lub 10 kluczy

▪ Największa pojemność to 200 skrzynek lub 520 

kluczy

• Szafa z drzwiami (przeźroczyste lub pełne metalowe) 

lub bez drzwi. Prawo lub lewo-stronna.

• Moduł komputerowy

Komputer przemysłowy, Intel Atom 1,91 GHz, 

wbudowany SSD i pamięć zewnętrzna do tworzenia 

kopii zapasowych, 4 GB DDR3 RAM, ekran 

dotykowy TFT 8,9 ”, RS232, USB, Windows 10 

wbudowany system operacyjny.

• Dane techniczne

Zasilanie: 230 V 50 Hz / 110 V 60 Hz AC

Wewnętrzna bateria: 7Ah, do 45 min. operacja

Zużycie prądu: ~ 60 W.

Temperatura robocza: 0 - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F).
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Biały, grafit (standard) lub dowolny kolor RAL (za dopłatą).
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IQ 50 
Wymiary: 782 x 575 x 200mm
Pojemność: 10 do 50 kluczy lub 1 do 10 
skrytek w jednym module

IQ 200
Wymiary: 13422 x 1075 x 200mm
Pojemność: 20 do 200 kluczy lub 2 do 40 
skrytek w dwóch modułach

IQ 300
Wymiary: 1902 x 1075 x 200mm
Pojemność: 30 do 300 kluczy lub 3 do 60 
skrytek w trzech modułach

IQ 400
Wymiary: 2462 x 1075 x 200mm
Pojemność: 40 do 400 kluczy lub 4 do 40 
skrytek w czterech modułach

IQ 100
Wymiary: 782 x 1075 x 200mm
Pojemność: 10 do 100 kluczy lub 1 do 20 
skrytek w jednym module
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