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KeyBox Basic.

Intelligente oplossingen voor uw
dagdagelijks sleutelbeheer
De Basic serie is gebaseerd op eenvoud en veiligheid. Alle kasten zijn uitgerust met
een toetsenbord voor het invoeren en programmerenvan codes.
Het groene LED boven het toetsenbord geeft weer dat de kast actief is of bij Service
mode. De kasten zijn beschikbaar in verschillende modellen met 18 tot 216 sleutelhaken of met 6 kleine compartimenten. Alle kasten kunnen uitgebreid worden via de
Expansion serie tot maximum 15 kasten. Dit wil zeggen dat er tot 96 compartimenten
kunnen bestuurd worden door 1 Keypad.

Meer info op
www.creone.nl

access

Modellen.

9001 B
Basic serie met 1 deur en 32
sleutelhaken.
Buitenmaten: 350x280x85
mm
Gewicht: 5.3 kg

9002 B
Basic serie met 2 deuren en
18 sleutelhaken. (9 sleutelhaken per deur)
Buitenmaten: 350x280x85
mm
Gewicht: 5.3 kg

9006 B Stainless
Basic serie met 6 kleine compartimenten in roestvrij staal
Buitenmaten:
350x280x85 mm
Binnenmaten:
145x40x60 mm
Gewicht : 6.0 kg

9500 B
Basic serie met 1 deur en 216
sleutelhaken.
Buitenmaten: 746x730x140 mm
Gewicht: 28 kg

9006 B
Basic serie met 6 kleine compartimenten
Buitenmaten: 3
50x280x85 mm
Binnenmaten :
145x40x60 mm
Gewicht: 5.3 kg

Eigenschappen.
Basic
•
•
•
•
•
•

Toetsenbord voor codes en
programmeren.
500 unieke codes per kast.
Uitbreiding mogelijk tot 15 extra kasten.
Eenvoudige aansluiting (230V).
Staal, 1.5 mm.
Poedercoating.

Accessoires (B)
• Noodbatterij.
• Installatiekit façade.

Flexibel, bespaar.
Alle Keyboxen zijn flexibel en kunnen
Flexibility

Control

User-Friendly

Solutions

Upda

Mining
Companies

Upda

met enkele sleutels of compartimenten
en breid stap voor stap uit.
De Basic serie kan uitgebreid worden tot
Pharmaceuticals

Shop

Police

Office

96 compartimenten aangesloten op 1
hoofdkast.

Expansion
•

•
•
•
•

Kunnen verbonden worden met de hoofdkast
van de B of S serie in elk mogelijke
combinatie.
Externe kaartlezer mogelijk.
Slot, elektromagnetisch 12V.
Poedercoating.
Staal, 1.5 mm.

Accessoires (E)
• Alarmcontacten.
• Installatiekit façade.
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Invest

aangepast worden aan uw noden. Start

