Kvalitet—Sikkerhed—Tryghed.

Opbevaring af nøgler og værdigenstande.
Komplet kontrol med hvem der har hvad, og hvornår.

proxSafe

Den perfekte løsning på nøgleproblemer.

Med proxSafe er man sikret mod:




Udlevering af forkerte nøgler
Tidsspild på administration af nøgler.
Mistede nøgler der ikke registreres.

Administration af nøgler og værdigenstande.
proxSafe er det optimale system til at opnå fuld
kontrol med orginasitionens nøgler til f. eks. bilpark, fælles special værktøj, og meget mere.

Det er af stor betydning, at kunne opnå pålidelige rapporter om hvornår nøgler er udleveret og returneret. Netop derfor blev det valgt
at udvikle og anvende Keytag´s .
Med Keytag´s berøringsløse teknologi, opnås en optimal sikkerhed for aflæsning, når
en nøgle hentes eller afleveres.
Brugere kan identificere sig overfor proxSafe systemet med berøringsfri kort, eller tacks,
hvilket sikrer stor driftsikkerhed og flexibilitet.

Fleksibel opbygning.
Den fleksible opbygning, hvor forskellige typer
Skabe og paneler kan sammenbygges , og anvende fælles terminal, sikrer at der altid kan udbygges med ekstra kapacitet.

Deister electronic blev etableret i 1977, og er
i dag en af verdens førende specialister vedrørende udvikling, og produktion af systemer
baseret på den nyeste RFID-teknologi.

Pålidelig identifikations teknologi.
Alle nøgler, eller værdigenstande monteres med
en robust Keytag, som har selvlåsende engangs
forsegning.
Hver Keytag har et unikt elektronisk nummer,
for identifikation, hver gang den tages ud, eller
sættes tilbage i skabet.
ProxSafe Keytag
Pålidelig, kontaktløs
RFID transponder
Robust, vandtæt
Forseglet og
Korrosionsfri.

ProxSafe Dynamisk administrations system

Detaljeret log
Alle brugeres aktiviteter fra tilsluttede
terminaler og skabe samles og gemmes i
en central database, og kan gennemses
når det ønskes.
Der kan produceres detaljerede rapporter
som viser alle bruger aktiviteter.
ProxSafe Cylinder
Pålidelig og kontaktløs
Identifikation af Keytag.
Keytag låses fast.
Indbygget lys for identifikation
af korrekt nøgle.

Rapporter kan defineres til omfatte specifikke nøgler og brugere, i bestemte tidsperioder, eller til at omfatte bestemte hændelser, som f. eks. for sent afleverede nøgler, nød åbninger m.m.

ProxSafe Commander
ProxSafe commander software fungerer
Som kommandocentral for hele
ProxSafe systemet. Alle tilsluttede enheder kan konfigureres og kontrolleres
herfra.
Opstart af systemet er enkelt.
Med indbygget guide ledes der gennem
alle nødvendige punkter. Programmets
logiske opbygning gør der enkelt at
konfigurere brugere , nøgler og tidsprofiler.
Få museklik er tilstrækkeligt for at definere adgangsrettigheder til alle objekter
som opbevares i de tilsluttede skabe.

ProxSafe terminal.
C4 og C6 Intelligente terminaler for adgang til nøgle—og opbevarings skabe.
Terminalerne kan leveres med læser for et
stort udvalg af ID medier., og indeholder
læser for KeyTags for aflevering af nøgler
og genstande.

ProxSafe maxx nøgleskabe
ProxSafe maxx 32
Nøgleskab m. jalousi lukning for
32 Keytags.
Kan sammenkobles med yderligere
maxx nøgleskabe type 32 eller 64.
Samme terminal kan anvendes ved
Sammenkobling af flere skabe.

Jalousi lukning - garanteret til mere end 100.000 åbne / lukke funktioner.

ProxSafe maxx 64.
Nøgleskab med jalousi lukning for
max 64 Keytags.
Kan sammenkobles med yderligere
maxx nøgleskabe type 32 eller 64.
Samme terminal kan anvendes ved
sammenkobling af flere skabe.

Automatisk rulle jalousi—åbner og lukker automatisk ved anvendelse af skabet.

ProxSafe Flexx system.
proxFlex skab (3 modul) højde
Kan indeholde 8—32 Keytags.
Afhængigt af modul valg.

proxFlex skab (6 modul) højde
Kan indeholde 16—64 Keytags.
Afhængigt af modul valg.

proxSafe skab (12 modul) højde
Kan indeholde 32—128 Keytags
Afhængigt af modulvalg.

Større (højere) proxSafe skabe der
kan indeholde op til 384 Keytags.

Der kan også leveres skabe i
klassificeret udførelse.
(skafor blå)

Flexx system skabe kan leveres uden låge, låge med vindue, eller
låge uden vindue.

ProxSafe rack system og pillar
ProxSafe rack system for flexibel opbygning med flexx
moduler, mini kabinet og proxSafe loxx kabinet med
skuffer.

ProxSafe mini kabinet med
plads for 8 eller 16 keyTags.

ProxSafe loxx kabinet i versioner med 2 skuffer (loxx2) eller
4 (skuffer loxx 4).

ProxSafe pillar.
Modulopbygget skabs system for opbevaring af værdigenstande med fortskellig
fysisk størrelse.

Der kan leveres speciel version for opbevaring af håndvåben.

ProxSafe Key paneler og tilbehør
Flexx moduler
Flexx modul SD16 , standard afstand 16 proxCyllindre
3 modulenheder. højde

Flexx modul WD16, dobbelt afstand 16 proxCylindre
6 modulenheder. højde
Flexx modul DD32, lille afstand 32 proxCylindre
3 modulenheder. højde
Flexx paneler kan kombineres individuelt i proxSafe flexx kabinetter og pillar.
Tilbehør
Keytag—pålidelig RFID transponder. Forseglet og
vandtæt, korrosionsfri. Anvendes for identifikation
af nøgler m.m. Nøgler monteres med ring, og forsegles. (vedlevering af systemer er der isat Keytags
I alle ProxCylindre)
Nøgleringe. Forskellig form og størrelse.
Anvendes for montering af nøgler på Keytags.
(ved levering af systemer er nøgleringe til isatte
Keytags vedlagt)
Forsegling. Anvendes for forsegling af nøgler monteret på Keytag. Kan monteres uden værktøj. Afmontering sker ved anvendelse af speciel værktøj.
Keytags låses fast i Flexx moduler, og frigøres ved korrekt valg af nøgle. Frigjort
Keytag indekeres med lys omkring proxCyllinderen.

Digana-Taximat´s produkter er en blanding af produkter vi
selv udvikler og producerer, samt handelsvarer fra førende leverandører.Vore kompetencer ligger indenfor følgende områder:

Adgangskontrol


Systemer for tid—og jobregistrering.



Taxametre og terminaler




Video overvågning, også for taxi og busser




Dørtelefoner med / uden video




Selvbetjeningssystemer for bilvask




Store elektroniske display.



Magnetkort og tilbehør, kodning og trykning.



Elektronisk styrede nøgle—og opbevarings skabe.



Sikkerhedslåse på højeste niveau.



Elektroniske og mekaniske låsesystemer for skabe.



Fjernbetjening med radio.



Kurser i førstehjælp og erlementær brandbekæmpelse

Digana-JLC ApS
Ørslevvestervej 72 A
4173 Fjenneslev
Danmark

tlf. 57 80 86 80
e-mail: info@digana-jlc.dk
www.digana-jlc.dk
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