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Traka21
Nøgleadministration	designet	til	fremtiden



Kort om teknikken bag
Traka21 er et avanceret, uafhængigt system til nøgleadministration, som kombi-
nerer innovativ RFID-teknologi og robust konstruktion. Traka21 giver små og mel-
lemstore virksomheder styring af op til 21 nøgler eller nøglesæt i en enkelt enhed.

•	 Enkeltstående	plug-and-play	løsning	med	avanceret	RFID-teknologi
•	 Betjening	via	touch-screen	
•	 	PIN-kode	skal	indtastes	for	at	frigive	nøgler	som	er	placeret	individuelt	–	låst	og	

på plads
•	 Enkelt	at	konfigurere	gennem	installationsvejledningen	
•	 Det	er	ikke	nødvendigt	at	tilslutte	Traka21	til	netværk	eller	pc
•	 230V	strømtilførsel	med	mulighed	for	batteri-backup

Traka21 specifikationer
•	 Flersproglig	funktionalitet
•	 Skærmbasseret	log	og	rapportering	eller	eksport	via	usb-porten
•	 21	robuste	iFobs	med	sikkerhedsforsegling	
•	 21	positioner	til	placering	af	nøgler	med	LED	lys
•	 Robust	kabinet	i	stål
•	Manuel	overstyring	eller	åbning	ved	nødstilfælde
•	 Lydalarm

IFob’en gør, at nøglerne registreres i skabet 
og frigives/spærres afhængig af rettigheder. 
Meget enkelt – og meget effektivt.



Sikkerheden øges
Når	nøglerne	 kun	 kan	 frigives	 af	de	personer	der	
har rettigheder til dem, så øges sikkerheden for at 
der	ikke	sker	fejl	eller	ulykker.	Det	er	fx	ikke	muligt	
at få fat i nøglerne til lastbilen eller trucken, hvis 
man ikke har rettigheder (kørekort) til dem. Det 
kan også være it-afdelingen eller opbevaring af far-
lige stoffer man ønsker at begrænse adgangen til. 
Traka21 kan nemt øge sikkerheden markant.



Nøgleadministration designet til 
fremtiden
Du	kender	det	måske	allerede.	Nøgler	på	afveje	–	nøgler	som	er	forsvundet,	og	hvor	
der	må	laves	nye	kopier	–	igen.	Usikkerhed	i	forhold	til	hvem	som	har	hvilke	nøgler,	
eller hvem som har glemt at aflevere dem. 

Traka21 er et enkelt, brugervenligt og omkostningseffektivt system til håndtering 
af	nøgleadministration	som	hjælper	med	at	logge	hændelser,	og	holde	styr	på	hver	
eneste nøgle.

Traka21	er	et	innovativt	plug-and-play	system	–	et	elektronisk	nøgleskab,	hvor	hver	
nøgle eller nøglesæt har sin faste plads. Det giver et hurtigt overblik over, hvem som 
har rettigheder til hvilken nøgle(r) og fuld synlighed over hvem som sidst tog de 
nøgler, som mangler. 



Hvordan fungerer Traka21
Traka21	 fungerer	 ved	 hjælp	 af	 en	 iFob,	 som	 placeres	 i	 nøgleskabet,	 og	 som	 kun	 
frigives til de personer der har adgang til de pågældende nøgler.

Brugerne	 logger	 ind	 via	 touch-skærmen,	 hvor	 de	 taster	 en	 personlig	 pin-kode,	 
hvorefter skabet kan åbnes. De nøgler brugeren har adgang til er markeret med 
grønt	lys	omkring	iFob’en	–	de	nøgler	der	er	spærret	er	markeret	med	rødt	lys,	og	 
de nøgler der er udlånt er markeret med orange. 

Når	nøglerne	med	iFob’en	i	nøgleringen	er	udlånt,	logges	hændelserne	i	skabet,	så	
man altid kan gå tilbage og se, hvem som har nøglen(erne). Det giver et helt unikt 
overblik og gør nøgleadministration nemt og enkelt. 



Hvad står navnet Ruko for 
– og hvad står vi for i dag? 
Ruko	blev	stiftet	 i	1930	af	Rudolf	Koreska	–	en	visionær	låsesmed,	der	allerede	fra	firmaets	start	
lagde	 vægt	 på	 teknisk	 viden,	 udvikling,	 uddannelse	 samt	 et	 tæt	 samarbejde	 med	 politi,	 vagt- 
selskaber og forsikringsselskaber.

Dette blev grundlaget for firmaets succes.

I	dag	er	Ruko	meget	mere	end	låse	og	nøgler.	Vi	er	en	del	af	ASSA	ABLOY,	der	er	verdens	føren-
de leverandør af løsninger til komplet sikring af døren, med et bredt sortiment af produkter og  
serviceydelser,	der	hjælper	til	en	effektiv	sikring	af	boliger,	institutioner	og	erhvervsbyggerier.

Ruko	satser	målrettet	på	kvalitetsprodukter	i	et	funktionelt	og	elegant	design	–	produceret	med	
respekt	for	menneskelige	ressourcer	og	miljøet.

Ruko	har	 et	 tæt	 samarbejde	med	 sine	 forhandlere,	 der	 løbende	bliver	 uddannet	 i	 Ruko’s	 store	 
produktsortiment. For hos Ruko ved vi, at der står mennesker bag nøglen til den sikreste løsning. 

Ruko	A/S
Marielundvej	20
2730	Herlev
Denmark

Tel: 44 54 44 54
Fax: 44 54 44 44
e-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk

Hvad står navnet Ruko for 
– og hvad står vi for i dag? 
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