ELIMINE OS PREJUÍZOS

COM A PERDA DE CHAVES.

você sempre saberá quem está com as chaves
O sistema mecânico de controle de chaves mais
inteligente do mercado! O Key Vigilant foi projetado
para que sua empresa deixe de perder tempo e dinheiro
com a perda de chaves.
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Os sistemas Key vigilant estão
disponíveis para 25, 50, 100 e 150
chaves. Você pode adquirir armários
de segurança reforçados que
armazenam até 300 chaves.

Setor

Nº Cor

As chaves são xadas
no painel através de
lacres não violáveis

Insira o pino de cor
ao lado da chave que
necessita retirar

Gire o pino para ativar
o sistema e liberar a
chave desejada

O pino de
cor ca
retido no painel
identicando o
usuário da chave

Acessórios que compõem o sistema
Armários
Todos nossos armários têm:
trava automática, dobradiças
no interior, fechaduras com
combinação mecânica, e
fechamento noturno com 3
ferrolhos. Aço 2 mm.

Lacres de segurança
Com os lacres de segurança
Key Vigilant®, os usuários do
sistema não podem trocar nem
remover as chaves do sistema.
Funcionamento: coloca-se no
lacre de segurança a chave e o
pino branco numerado do
sistema, quer dizer que a única
forma de remover ou trocar a
chave do sistema é cortando o
lacre de segurança.

Pinos de acesso
Com os pinos de acesso
Key Vigilant®, é possível
identicar o usuário que
retirou a chave do sistema.
Os pinos vêm em várias cores
e podem ser personalizados
com letras ou números.

Cartazes

Onde utilizar?
Concessionárias e ocinas de Automóveis / Frotas de Veículos / Empresas de Transportes / Polícia / Bombeiros /
Forças de Segurança / Empresas de Segurança / Hospitais / Aeroportos / Centros de Exposições e convenções /
Imobiliárias / Fábricas / Universidades e Escolas / Parques Temáticos / Instalações Esportivas /
Centros Comerciais / Prédios corporativos de escritórios

Os cartazes Key Vigilant®,
foram desenhados
especialmente para
concessionárias e ocinas
de automóveis, de maneira
que o usuário possa
identicar a chave no
sistema só dando uma
olhada no veículo.

Algumas empresas que utilizam o sistema
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Disafe Produtos de Segurança
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81 3461 4325 / 51 3062 5055
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