
 

                                                    
 

    

 

Hardware KeyWatcher IIIi 
 
 Veľkosť systému – systém je možné vybaviť až 15 trezorovými skrinkami 

 

Rozmery : 
, 

 Veľká trezorová skrinka ( do 96 kľúčov ) : 70cm x 75cm x25cm 
 Malá trezorová skrinka ( do 48 kľúčov ) : 56cm x 75cm x 25 cm 
 Kontrolný panel: 51cm x 12cm x 28cm 

 
 

 Bezpečnostná skrinka s elektrickým zámkom , ktorý sa otvorí len v prípade, že užívateľ 
má prístup k požadovaným kľúčom.  
 

 Mechanický kľúč / MEDECO ) pre otváranie v prípade havárie alebo poruchy 
 

 Trezorová skrinka vybavená alarmom pre neautorizované použitie 
 

 Trezorová skrinka je vybavená 2 riadkovým , 16 znakovým displejom s prisvietením pre 
prípad používania v noci a 12 tlačítkovou alfanumerickou klávesnicou 
 

 Umiestnenie kľúča je identifikované displejom a podsvietenými slotmi 
 

 Každý kľúč je elektronicky uzamknutý v jeho pozícii a môže byť uvoľnený ak má užívateľ 
povolený prístup k tomuto alebo viacerým kľúčom. 
 

 Monitorovaná záložná batéria ( 48 hodín ) a líthiová záložná batéria udržujú pamäť aj v 
prípade výpadku elektrického prúdu. 
 

 porty pre komunikáciu s PC, pripojenie čítačky ID kariet, biometrickej čítačky 
 

 Komunikácia s PC je možná cez TCP/IP, RS232 prípadne modem. 
 

 Smart kľúče je možné dodať v 8 farbách : červené, modré, žlté, zelené, čierne, šedé, 
hnedé a biele. 
 

 Užívateľský kľúč je pripevnený na Smart kľúč pomocou oceľového krúžku . Smart kľúče je 
možné použiť viackrát. 
 

 Konfigurácie systému umožňujú umiestnenie aj špeciálne veľkých kľúčov 
 

 Dvierka KW môžu byť na požiadanie plne oceľové, alebo s priehľadného polykarbonátu 
(možnosť vizuálnej kontroly kľúčov). 
 

 Duálna remote klávesnica / displej 
 

 Možnosti výberu čítačiek : biometrický otlačok prsta, Magstripe, Barcode a proximity 
 

 Možnosť objednať KW systém , kde každý kľúč bude mať stále tú istú pozíciu a nie je 
možné vracať kľúč do ktorejkoľvek pozície 
 

 Možnosť doplniť alarm pre prípad vydieranie , nátlaku alebo iného ohrozenia – spustí sa 
tichý alarm 
 

 Multi užívateľský prístup ku kľúčom - Dual/Triple užívateľský prístup 
 

 

 
 

 

 

 



 

                                                    
 

 

 

Software KeyPro III 
 

 Všetky kľúče sú monitorované podľa užívateľského kódu , času a dátumu 
 

 Vrátenie kľúča je identifikované podľa čísla kľúča alebo jeho mena 
 

 Možnosť naprogramovania výberu kľúčov iba v niektoré dni v týždni pre užívateľov s 

obmedzením časovej zóny 
 

 Funkcia spustenia alarmu v prípade oneskoreného vrátenia kľúča , nedovoleného výberu 

kľúča, nezatvorených dverí KW, nedovoleného vstupu a nefunkčného kľúča 
 

 Kapacita SW zvládne prácu do 2.000 užívateľských kódov 
 

 Niekoľko stupňový prístup 
 

 Autorizovaný užívateľ má možnosť okamžitého výberu všetkých kľúčov v prípadoch ohrozenia, 

poruchy alebo havárie 
 

 Niekoľko násobný prístup kľúča umožňuje užívateľovi pre dané číslo kľúča mať kľúč akýkoľvek 

čas nastavený od 0 do 15 ( 0 – nie je povolená ) 
 

 Možnosť uloženia 250 skupín. Každá skupina môže byť programovaná do 100 kľúčov a môže 

byť nastavená na výber ďalšieho kľúča alebo všetkých kľúčov v skupine. 
 

 Všetky funkcie SW KEY PRO III fungujú cez modem , LAN alebo RS232 

 

 Možnosť uloženia 4.000 transakcií , alarm upozorňuje , že transakcie boli zozbierané 
 

 Možnosť vytvárania správ jednotlivých transakcií aj bez možnosti používania PC , kde sú 

transakcie triedené podľa užívateľského mena,mena kľúča, dátumu a času 
 

 Správy transakcií môžu byť tlačené na mieste alebo zo vzdialeného miesta 
 

 Možnosť používania jednorázových užívateľskýh kódov – umožňuje naprogramovať 

užívateľský kód na dočasné používanie 
 

 

 Blokovaný užívateľ – umožňuje dočasne zablokovať používanie systému pre užívateľa 
 

 Auto aktivácia/deaktivácia – umožňuje nastaviť systém na automatické spustenie prístupu 

užívateľa , ale aj na jeho ukončenie 
 

 Deaktivácia prístupového kódu na klávesnici – užívateľ môže použiť iné formy prístupu do KW 

ako čítačka kariet, čítačka otlačkov prstov alebo SW 
 

 Funkcia poznámky – možnosť priradiť poznámky do transakcií pri výbere a vrátení kľúča 
 

 Umožňuje importovať rôzne druhy informácií na karty alebo užívateľov 
 

 Priorita zasielania e-mailov – umožňuje automatické zasielanie e-mailov so 

správami o alarmoch , vybratí kľúča a vrátení kľúča 
 

 Automatický zber transakcií – umožňuje automatický zber transakcií 

 

 


