
SELECT ACCESS 
SMART™ 
Az 
okoskulcstároló

Ossza meg a hozzáférést 
telefonja segítségével!
Az okoskulcstároló biztonságos és kényelmes alternatívája a kulcskezelésnek. Mindent 
telefonján keresztül vezérelhet, ellenőrizhet.

5441EURD

Ossza meg a 
hozzáférést 

távolról, valós 
időben

Ellenőrizze
az eseménynaplót

Értesüljön
a jogosulatlan 

nyitási kísérletekről



Adatlap

Cikkszám: 5441EURD

Megnevezés: Okoskulcstároló – Select Access SMART™

Kialakítás

Kültéri
használat

Zárás

Kombináció

• Masszív cink test a fizikai támadások ellen
• Műanyag borítás a karcolódás ellen
• Rögzítőcsavarok mellékelve
• +50°C és -40°C között használható
• Sós permet,  időjárás,  korrózió és víz elleni védelemmel

• Kétoldalas zárás a maximális feszítés elleni védelemért

• 0-9-ig terjedő, digitális beviteli egység
• Világító beviteli egység, hogy sötétben is egyszerűen használhassa
• Korlátlan számú vendég kód kezelése
• Biztonsági kód tárolása a Master Lock Vault aplikációban (kódvesztés 

esetére) 

Elem CR123 elem (tartozék), 2-év élettartam (normál felhasználási körülmények között)

Gyenge/lemerült elem: Jelzést küld (a kulcstároló és az aplikáció is)
9V-os elemmel kívülről megtáplálható

Méretek: Külső (Ma x Sz x Mé):  
12.1cm x 7.6cm x 7cm

Belső (Ma x Sz x Mé): 
8.9cm x 6.4cm x 4.4cm

Súly 1.02kg

Bakos Security Kft.
A Master Lock termékek magyarországi importőre

 E-mail : info@bakossecurity.hu www.biztonsagguru.hu

A Master Lock cég Bluetooth Smart technológiát használ az 
eszközök közötti kommunikációra. Az alkalmazott technológia nem 
teszi lehetővé a Bluetooth kapcsolat feltörését. Katonai szintű 
titkosítás és azonosítás felel  ezért,  mely a manipuláláson 
alapuló támadásokat is  kiszűri.  Mindez független biztonsági 
szakértő cégek bevonásával lett fejlesztve és szavatolva.
2016-ban Az USA-ban megtartott biztonságtechnikai konferencián 18 tesztelt 
"okoszár" közül a Master Lock eszköze -másodmagával- kiállta a hackerek 
próbálkozásait.

Hozzáférés megosztása könnyedén:
Az okoskulcstároló segítségével nincs szükség  
másolt kulcsokra, azok tárolására, kiadására, 
visszavételére... Nem szükséges előre tudnia, hogy 
kinek, mikor lesz szüksége a kulcsokra. Csak 
helyezze be a kulcsot és minden egyebet telefonja 
segítségével intézhet és ellenőrizhet.

Ideiglenes hozzáférés biztosítása:
Adhat hozzáférést ideiglenes 
jelleggel, melyhez vendégének nem 
szükséges letöltenie az 
alkalmazást sem. Ezek a kódok 
csak manuálisan vihetők be és csak 
korlátozott időtartamra adhatók.

Eseménynapló:
Minden nyitást, vagy nyitási kísérletet rögzít, 
lekérdezésével a következő kérdésekre kaphat választ: 
Kik férhettek hozzá? Mikor? Meddig? Ki próbálta 
meg jogosulatlanul nyitni? Mikor? Hányszor?




