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Traka 21 je inovativní PLUG & PLAY systém pro správu klíčů, určený pro podniky 
malé a střední velikosti. Jednoduchý, výkonný a cenově dostupný systém Traka 
21 pomáhá sledovat pohyb každého klíče nebo klíčového svazku, který je vždy 
uzamčen v individuální pozici kabinetu. Systém účinně zabraňuje zneužití Vašich 
klíčů a ohrožení provozu podniku.

Inteligentní správa klíčů
Traka 21

Funkcionalita

• Autonomní PLUG & PLAY řešení s moderní RFID  
 technologií iFobů
• LCD s dotykovým ovládáním
• Přístup prostřednictvím uživatelského PIN kódu k  
 alokovaným klíčům nebo klíčovým svazkům
• Klíče jsou připevněny k iFobu prostřednictvím  
 bezpečnostní plomby
• Snadná konfigurace na displeji  
 s dotykovým ovládáním
• Není třeba připojení k PC
• Skryté montážní otvory pro bezpečnou montáž na  
 zeď
• Napájení 230V s možností záložní baterie

Parametry

• Administrace uživatelů, klíčů  
 a přístupových práv přímo na kabinetu
• Vícejazyčné ovládací rozhraní
• Výpis událostí přímo na LCD displeji  
 nebo export prostřednictvím USB portu
• 21 robustních iFobů a bezpečnostních plomb 
 s dlouhodobou životností
• 21 uzamykacích pozic s LED signalizací
• Kompaktní ocelová skříň s elektromechanicky  
 blokovanými dvířky
• Možnost manuálního uvolnění dvířek pro případ  
 nouze
• Zvukový alarm

Objednací čísla

Výrobek Objednací číslo

Traka 21 EL002263
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Technická specifikace

• Rozměry: (V) 427 mm x (Š) 246mm x  
 (H) 95mm
• Hmotnost: 3,94 kg
• Napájení: 100-240V AC, síťový adaptér  
 15 V DC 
• Bateriová záloha: 12V DC 1,2Ah   
 (volitelně)
• Proudový odběr: 15V 0,7A max.
• Rozsah pracovní teplot, pouze pro   
 vnitřní použití  
 (-5°C do +50°C max 95% vlhkost, bez  
 kondenzace)
• Montáž: na pevnou plochu (zdi, skříně  
 apod.)
• Počet pozic: 21
• Max. počet uživatelů v systému: 1 000
• Identifikace: pouze PIN
• Certifikace: CE, FCC, IC

Jak Traka 21 funguje?

Systém zajišťuje, že oprávnění uživatelé 
mají přístup jen k individuálním klíčům 
nebo klíčovým svazkům, a to vždy v 
předem definovaném čase.

Uživatel je pro přístup  
do klíčového kabinetu 
vyzván k zadání svého 
unikátního PIN kódu

Veškeré klíče a klíčové 
svazky jsou uzamknuty 
v individuální pozici 
kabinetu Traka 21. LED 
signalizace u každé pozice 
iFobu informuje uživatele, 
které klíče je oprávněn  
z kabinetu vyjmout. 
Uživatel nemůže  
z kabinetu vyjmout 
iFoby s červeným LED 
podsvícením.

Oranžové LED podsvícení 
indikuje pozici, na kterou 
je třeba klíč vrátit.

Traka 21 iFob

Jakmile je klíč nebo klíčový 
svazek připevněn k iFobu pomocí 
bezpečnostní plomby, iFob je pevně 
uzamčen v Traka 21  
až do okamžiku jeho uvolnění 
oprávněným uživatelem.

Traka 21 bezpečnostní 
plomba

Bezpečnostní plomba 
na jedno použití je cenově 
dostupná a umožňuje 
snadné připevnění klíčů 
k iFobu bez speciálních 
nástrojů.
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