Skrytki na laptopy
Karta produktu

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Systemy elektronicznych skrytek Traka to idealne rozwiązanie do kontroli
dostępu do wielu wartościowych przedmiotów takich np. radia, tablety,
telefony, skanery ręczne a nawet broń. Zastosowanie technologii RFID
gwarantuje, że dany przedmiot został zwrócony do skrytki. Z kolei opcja
ładowania urządzeń pozwala na wydanie użytkownikowi zawsze najbardziej
naładowanego egzemplarza. System inteligentnych skrytek Traka jest dostępny
w wielu różnych rozmiarach, opcjach a poszczególne skrytki mogą
być dedykowanymi dla konkretnego przedmiotu. System skrytek
Traka może działać jako urządzenie całkowicie samodzielne lub
pod kontrolą oprogramowania.

Główne cechy systemu

• Kontrola nad przedmiotami dzięki RFID
• Dostęp do zawartości skrytek tylko dla osób uprawnionych
• Pełny audyt pobrań, zwrotów i innych czynności w systemie
• Dostęp do skrytek 24/7
• 7” ekran dotykowy (systemy Touch)
• Szybki dostęp poprzez kod PIN, czytnik kart lub czytnik
biometryczny
• Dostępny w rozmiarach 30, 20, 10 skrytek lub w wersji specjalnej
(6 skrytek na 30 iPadów)
• Opcja RFID i ładowania (lub każda z opcji osobno) oraz ze
specjalną skrytką serwisową

Cechy systemu zarządzanego z Traka Web:
• Dostęp do dodatkowych opcji Traka Web
• Centralne zarządzanie systemami
• Możliwa integracja z systemami KD
• Zarządzanie z poziomu przeglądarki www dowolnego
urządzenia

Cechy systemu stand-alone:
• System ‘Plug & Play’

• Działanie niezależne od pozostałych struktur IT
• Port USB do importu/eksportu konfiguracji
i raportów
• Automatyczny backup danych na kartę SD
W środowiskach gdzie cenne przedmioty są współdzielone, zazwyczaj nie
są one odpowiednio szanowane, co skutkuje ich szybkim zniszczeniem czy
też zagubieniem. Możliwość kontrolowania tych przedmiotów wzbudza u
użytkowników poczucie odpowiedzialności za nie, co pozytywnie wpływa na
ich stan techniczny a co za tym idzie, zmniejsza koszty związane z ich naprawą,
wymianą czy zakupem.

W związku z ciągłym
udoskanalaniem naszych
produktów, informacje
techniczne mogą ulec
zmianom.

Specyfikacja skrytek na laptopy

• Możliwość zarządzania do 100 skrytkami (standardowe systemy z rozszerzeniami)
• Obsługa przez 7” ekran dotykowy (dostęp przez ID, PIN, karty/tokeny zbliżeniowe lub czytnik
biometryczny)
• System stand-alone lub zarządzany przez Traka Web
• Waga: 130-160 kg (w zależności od specyfikacji)
• Zasilanie: Input: 100-240V AC, Output: 15V DC
• Zasilanie awaryjne: DC12V 7.2Ah
• Pobór mocy: 350W max (nie uwzględnia opcji ładowania urządzeń)
• Środowisko otoczenia: Tylko do użytku wewnętrznego
(-5°C do +50°C , 95% wilgotności)
• Liczba użytkowników: 25,000 / na system
• Interfejs czytnika: Clock/ data, Wiegand, Serial (RS232/ TTL), tylko PIN
• Certyfikaty CE, FCC, CSA, ROHS
• Opcje kolorystyczne: Standard - biały lub pomarańczowy. Pozostałe kolory dostępne za dopłatą
• Opcje standardowe: Grupy użytkowników, Deadline, Raporty, Alarmy
• Opcje dodatkowe: FIFO, powód pobrania, logowanie błędów
• Integracje: Postbox - dla zaplanowanych aktualizacji szczegółów użytkowników, pełna integracja z
pozostałymi systemami KD

Wymiary

• Standardowy system skrytek (odpowiedni dla większości laptopów 13”-17”)
Maksymalny wymiar skrytki: Sz 410mm; G 350mm; W 90/98mm (skrytki na 10 szt. z/bez RFID), W
65/73mm (skrytki na 15 szt. z/bez RFID)
Wymiar zewnętrzny: Sz 508mm; G 520mm (wraz z uchwytami) W 1902mm (ze skośnym dachem)
System dużych skrytek (dostępny w wersji na 10 szt.)
Maksymalny wymiar skrytki: Sz 520mm; G 390mm; W 90/98mm (skrytki na 10 szt. z/bez RFID)
Wymiar zewnętrzny: Sz 620mm; G 560mm (wraz z uchwytami) W 1902mm (ze skośnym dachem)
System małych skrytek
Maksymalny wymiar skrytki: Sz 280mm; G 350mm; W 90/98mm (skrytki na 10 szt. z/bez RFID),
65/73mm (skrytki na 15 szt. z/bez RFID)
Wymiar zewnętrzny: Sz 380mm; G 520mm (wraz z uchwytami) W 1902mm (ze skośnym dachem)
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