
A SOLUÇÃO PARA O CONTROLE
DE CHAVES DA SUA 
ORGANIZAÇÃO



O Key vigilant é a solução definitiva e exclusiva para 

organizar e evitar a perda de chaves. O sistema vai 

muito além dos claviculários convencionais, pois  

mostra quem está de posse das mesmas. As chaves 

somente poderão ser retiradas por pessoas autorizadas 

e identificadas.

VOCÊ 
SEMPRE NO
CONTROLE!

COMO FUNCIONA?

 > Mantém todas as chaves organizadas de forma clara.

 >
 
Operação simples. Não requer treinamento.

 
Capacidade de controle de 25 a 150 chaves por painel.

CARACTERÍSTICAS

As chaves são fixadas no 

pino numerado branco com 

um chaveiro de segurança 

anti-manipulável.

Insira o pino colorido, que

identifica o seu usuário, 

para remover a chave

do sistema.

Girar o pino colorido, ativa 

o sistema e a chave 

desejada é liberada.

O pino colorido fica 

retido no painel, identificando

o usuário que retirou a chave.

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4



O Key vigilant ofecere uma grande gama de acessórios

para ampliar a sua segurança bem como painéis  de 

diversos tamanhos, possibilitando acomodar até 

150 chaves. Além disso é possível adquirir armários

de segurança para o sistema.

O Sistema Key Vigilant é adaptável às necessidades de 

empresas e instituições de todos os portes, oferecendo 

o mesmo desempenho e segurança à qualquer aplicação.

PAINÉIS 
PARA ATÉ
150 CHAVES

PAINÉIS:

25 CHAVES
Medidas: 25,8 x 54,5cm

50 CHAVES
Medidas: 44,5 x 54,5cm

100 CHAVES
Medidas: 82,3 x 54,5cm

150 CHAVES
Medidas: 120,5 x 54,5cm



Confira os acessórios di�oníveis para utilização com

o Sistema Organizador de Chaves Key Vigilant.

Fabricadas quatro tamanhos diferentes, podendo 

armazenar até 50, 100, 200 ou 300 chaves. As caixas

de segurança são equipadas com: fechamento 

automático com dobradiças internas, trava com 

combinação mecânica e trava noturna com 3 pinos. 

Fabricadas em aço de 2mm de e�essura.  Os painéis 

Key Vigilant são fixados na parte interna e na 

tampa da caixa.

Com os lacres de segurança do Key Vigilant, os usuários do 

sistema não podem alterar ou remover as chaves do sistema.

Operação: A chave e o pino branco numerado do sistema são 

colocados no selo de segurança, sendo a única maneira de 

remover ou alterar a chave do sistema é cortando o lacre de 

segurança.

O Key Vigilant Organizador de Ferramentas é a solução definitiva 

e exclusiva para organizar e evitar a perda de ferramentas ou 

equipamentos. O key vigilant mostra quem está de posse das 

mesmas, pois somente poderão ser retiradas por pessoas 

autorizadas. Seu funcionamento é semelhante ao painel de chaves,

sendo as ferramentas fixadas aos lacres de segurança.

ACESSÓRIOS

CAIXA DE SEGURANÇA

LACRES DE SEGURANÇA

ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS



Nosso produto pode ser utilizado por diversos tipos de

empresas e instituições, fazendo a diferença no 

controle de chaves em diversos locais importantes no

Brasil e também no exterior.

PRINCIPAIS
INDICAÇÕES
DE USO

PRINCIPAIS CLIENTES:

LOCAIS QUE UTILIZAM:

E
Concessionárias Aeroportos Tran�ortadoras Rede Ferroviária Estacionamentos Ho�itais

Igrejas Polícia/Bombeiros Laboratórios OficinasCentros
Educacionais



www.disafe.com.br /Disafe/Disafeprodutosdesegurança0800 727 0760

Conte com a DISAFE. Estamos sempre di�ostos a ajudar você

a encontrar soluções práticas para o dia a dia da sua organização.


