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Akkuvarmistettu

CaseClosed avaintenhallintajärjestelmät
ovat turvallisen säilytyksen uusi ulottuvuus.
Tiedät aina tarkalleen missä avaimesi ovat
ja ketä niitä käyttää. Avaimet ovat tallessa
lukitun oven ja RFID-tunnisteen tai PIN
koodin takana.
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CaseClosed
avaintenhallukitun oven ja RFID-tunnisteen tai PIN koodin takana. Voit antaa käyttäjille
lintajärjestelmien valikoima on yksi markkinoiden laajimmista. Kaappeja
oikeuksia vain avaimiin joita heillä on oikeus käyttää. CaseClosed
on saatavilla
36 eri koossa; aina valikoima
kahdeksasta
avaimesta
800 avaimeen
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sekä IP65 luokituksella, jolloin kaappi voidaan sijoittaa ulos.
Avaintenhallintajärjestelmät on saatavilla myös avaimet kaappiin ratkaisuna sisältäen
Avaintenhallintajärjestelmät
on saatavilla myös avaimet kaappiin ratkaikäyttöönoton ja koulutuksen.
suna sisältäen käyttöönoton ja koulutuksen.

» Tiedät aina missä avaimet ovat ja niiden käyttäjän.
» Voit tehdä myös määräaikaisia luvutuksia, tai kertakäyttö oikuden.
» Tiedät
missä
avaimetkaappeja
ovat ja niiden
käyttäjän.
Voitaina
hallita
useampia
yhdestä
paikasta
» Voit tehdä myös määräaikaisia luvutuksia, tai kertakäyttö oikuden.
» Ohjelma sisältyy hintaan, ei erillisiä vuosimaksuja
Voit hallita useampia kaappeja yhdestä paikasta
» IP 65 luokitellut mallit ulko tai hallikäyttöön
» Ohjelma sisältyy hintaan, ei erillisiä vuosimaksuja
Avainperät
säilytyskiskoon.
» »IP 65
luokitellutlukiutuvat
mallit ulkoaina
tai hallikäyttöön
» Avainperät lukiutuvat aina säilytyskiskoon.
Optiona Caseclosed kaappeihin on saatavana:

-Wifi Caseclosed
moduuli sisätai ulkokäyttöön
Optiona
kaappeihin
on saatavana:
Kameramoduuli
- Wifi moduuli sisä- tai ulkokäyttöön
-SMS ja E-mail modulit viestien lähetykseen -Erillinen
- Kameramoduuli
- PIN
näppäimistö
- SMS
ja E-mail
modulit viestien lähetykseen
Huolto
ja
etätukea
varten laitteeseen on mahdollista
- Erillinen PIN näppäimistö
muodostaa etäyhteys ylläpitomme kanssa!!
- Huolto ja etätukea varten laitteeseen on mahdollista
muodostaa etäyhteys ylläpitomme kanssa!!
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» Puh. 0207 809 370, myynti@safetyset.fi
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» www.safetyset.fi
» Oulunkylän tori 3, 00640 Helsinki

Jälleenmyyjä:
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