
KeyGuard
Kulcskezelő rendszer

Add le a kulcsot - Élesítsd a biztonsági rendszert!



 Intelligens felszerelés

A KeyGuard kulcskezelő rendszer egy jól kigondolt 
tervezésen alapszik, amely akár harmadára is csökkentheti 
a szükséges falra szerelési helyet, mindeközben 
leegyszerűsítve kulcskiosztási eljárást a kulcstartó egység 
LED megvilágításával, amely jelentősen csökkenti a 
kulcskiadás idejét.
 

A dizájnos kialakításának köszönhetően harmonizál, 
bármilyen modern iroda helyiséggel. A kulcskezelő rendszer 
fokozott ellenőrzési lehetőségekkel bír.

A KeyGuard úgy lett megtervezve, hogy képes legyen kommunikálni 
a biztonsági rendszerekkel. Az interakciós protokoll nyitva áll 
az integrációs partnerek számára, ezzel biztosítva a rendszerek 
kommunikációjának megvalósítását bármilyen szinten.
 

Például, ha összevonjuk egy biztonsági riasztórendszerrel, 
lehetőségünk nyílik teljes mértékben automatizálni az 
élesítés / hatástalanítás folyamatot az alapján, hogy a kulcsot 
éppen kiveszik / leadják.
 

A megfelelő megerősítés közvetlenül megjeleníthető a kulcstároló 
rendszer képernyőjén.

 Moduláris felépítés

A rendszernek van egy moduláris felépítési elve. Lehetőség van 
bármekkora rendszer rendelésére, 10 kulcsostól kezdve, melyet később 
bővíteni lehet akár több száz kulcsosig. Ezen felül lehetőségünk van 
egyszerre több rendszer telepítésére az épület különböző pontjain, majd 
később ezeket összekötni egyetlen szoftver segítségével.

 Típusok

Lehetőségünk van ellátni a rendszert  tömör fém ajtóval vagy átlátszó 
polikarbonát ajtóval, de akár ajtó nélküli felszerelés is megoldható. A 
kezelőpanelt vagy alulra, vagy jobb oldalra rögzíthetjük. Mindkét tartó 
része a szállítási készletnek.



 Intelligens kulcstartók

A kulcsok egy intelligens kulcstartóhoz vannak csatolva, amelyek egy egyedi azonosítóval ellátott 
beépített chipet tartalmaznak és egy 3 milliméteres rozsdamentes acél bilincset. A beépített chip 
adata alapján ellenőrizhetjük és azonosíthatjuk a kulcsot minden olyan alkalommal, amikor a kulcsot 
kivesszük a tárhelyéről, vagy éppen visszahelyezzük azt. Csak a jogosult felhasználók férhetnek hozzá 
a kulcsokhoz, akiknek a jogosultságát egyénileg is beállíthatjuk. A kulcstartók többféle színben is 
rendelhetők.
 

A biztonság növelése érdekében, lehetőség van 
kulcsdobozok használatára a kulcsok tárolásához. Ebben 
az esetben, a kulcsok egy egyedi chippel ellátott intelligens 
kulcstartóhoz vannak csatlakoztatva és ilyenkor a kulcs 
és a kulcstartó együtt még egy dobozba helyezhető, majd 
ezek együtt a szokásos módon lezárhatók. A szállítókészlet 
tartalmazhat szabványos méretű dobozokat (70 mm) és 
hosszúkás dobozokat a hosszú biztonságos kulcsokhoz 
egészen 105 mm-ig (a kulcson lévő lyuk közepétől, 
egészen a kulcs csúcsáig tartó távolság).

 Piacok

• Repülőterek
• Egészségügy
• Oktatás
• Pénzügy
• Katonaság és honvédelem

 

• Szervizek
• Kiskereskedelem
• Szállodák, vendéglátás
• Ipar
• Flottakezelők

  

• Autókereskedők
• Tömegközlekedés
• Játék és kaszinó
• Adatközpontok
• Egyetemek



	 Egyszerű	és	kényelmes

Egy nagy érintőképernyő segítségével nem csak könnyen és kényelmesen kezelhetjük a kulcstároló 
rendszert, de akár gyorsan lekérhetünk bármilyen információt a kulcsokkal kapcsolatosan, mint például 
melyik kulcsot mikor vették ki, vagy hogy melyik kulcstároló tartalmaz egyáltalán kulcsot az oldalon 
belül. Bármilyen jelentést előállíthatunk és kinyomtathatunk a készletben szereplő szoftverrel.

A biometrikus technológiát felhasználva két Wiegand 
olvasó (leadáshoz / kiadáshoz) és egy ujjnyomat olvasó 
került beépítésre a kezelőfelületre, a világvezető francia 
cég, a Morpho Safran jóvoltából . A rendszer hozzáférést 
biztosít a kulcstárolóhoz, további információ megadása 
nélkül – csak egy kártyára vagy ujjnyomatra van 
szükségünk.

Amennyiben egy biztonsági riasztórendszerbe integráljuk abban az esetben a biztonsági 
riasztás üzeneteit online is nyomon követhetjük. Különösen az objektumvédelmi állapot és a zóna 
hozzáadásának / eltávolításának megerősítését.

 Felhasználó barát Windows szoftver

A szoftver segítségével (melyet a csomag tartalmaz) az alábbi tevékenységeket végezhetjük:
• Felhasználók kulcshozzáférési szintjének meghatározása;
• Távoli rendszer hozzáférés;
• Fogadja a szükséges jelentéseket és kezeli a riasztásokat;
• Automatikusan küld e-mail és SMS értesítéseket;
• Grafikusan ábrázolja az objektum terveit;
• Hálózati üzemeltetés és még sok más…

Akár 2 000 kulcsos rendszerig

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166.
+36 1 390 4170  |  masco@masco.hu  |  www.masco.hu

 
 

 

 

SIMPLE AND CONVENIENT 
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Additional units 

www.Key-Guard.eu  
E-mail: sales@Key-Guard.eu  
Tel. +7 (495) 970 83 53 

UP TO 2000 KEYS IN THE SYSTEM 

The software (included in the package) provides 
  Define users key access levels 
  Remotely control the system  
  Receive the required reports and manage alarms 
  Automatically send email and SMS notifications 
  Display graphically the plans of the object 
  Network operation and much more…  

 

 USER  FRIENDLY  WINDOWS  SOFTWARE

A large touch screen allows not 
only to manage the key storage 
system simply and easily, but also 
to quickly  get any information 
you are  the key and when, or 
which key storage within the site 
contains an actual key. You can 
also generate and print reports of 
any kind with the software 
provided in the kit.  

Two Wiegand readers (hand in/ hand out) and a fingerprint reader from the world 
leader in biometric technologies of the French company Morpho Safran are 
integrated into the display case. The system allows access to the key storages 
without entering any additional information - all you need is a card or a fingerprint. 
When integrating with security alarm systems, messages from the security alarm 
can be displayed on-line. In particular, object protection status and confirmation of 
zone installation/ removal. 

Main  
3-module unit 

Main  
5-module unit 3 modulos főegység

5 modulos
főegység

10 modulos
főegység Kiegészítő egységek


