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KeyBox Basic.

Inteligentne rozwiązanie dla
mniej wyszukanych zastosowań.
Seria Basic oparta jest na prostocie i bezpieczeństwie. Szafki na klucze wyposażone są
w klawiaturę numeryczną pozwalającą na programowanie i wprowadzanie kodów. Nad
klawiaturą numeryczną znajduje się zielona dioda, która wskazuje, że szafka jest aktywna,
i która także intensywnie miga, gdy szafka znajduje się w trybie serwisowym. Dostępnych
jest kilka modeli szafek na klucze, wyposażonych odpowiednio w 18, 32 lub 216 haczyków
lub opcjonalnie w 6 mniejszych przegródek.
Każdy zestaw można rozbudować dzięki produktom z serii Expansion do zespołu nawet 15
szafek w dowolnej kombinacji. Oznacza to, że jeden system zarządzania kluczami może
składać się aż z 96 przegródek kontrolowanych za pomocą jednej klawiatury numerycznej.

Z pełną ofertą naszych
produktów można
zapoznać się na stronie
www.creone.com

access

Modele wchodzące w skład serii Basic.

9001 B
Produkt z serii Basic z 1
drzwiami oraz 32 haczykami.
Wymiary zewnętrzne:
350x280x85 mm
Waga: 5,3 kg

9002 B
Produkt serii Basic z 2 drzwiami i 18 haczykami na klucze (9
haczyków na każde drzwi).
Wymiary zewnętrzne:
350x280x85 mm
Waga: 5,3 kg

9006 B Stainless
Szafka z serii Basic wykonana
ze stali nierdzewnej, zawierająca 6 przegródek.
Wymiary zewnętrzne:
350x280x85 mm
Wymiary wewnętrzne:
145x40x60 mm
Waga: 6,0 kg

9500 B
Produkt z serii Basic z 1
drzwiami oraz
216 haczykami na klucze.
Wymiary zewnętrzne:
746x730x140 mm
Waga: 28 kg

9006 B
Produkt z serii Basic z 6
przegródkami.
Wymiary zewnętrzne:
350x280x85 mm
Wymiary wewnętrzne:
145x40x60 mm
Waga: 5,3 kg

Informacje i funkcje.
Basic
•
•
•
•
•
•

Klawiatura numeryczna służąca do
programowania oraz wpisywania kodów.
500 unikalnych kodów na szafkę.
Możliwość rozbudowania zespołu do 15
szafek z serii Expansion.
Proste przyłączenie (230 V).
Stal, 1,5 mm
Powłoka proszkowa.

Akcesoria (B)
• Akumulator podtrzymujący.
• Zestaw do montażu ściennego.

Elastyczne systemy to oszczędno
Budowę zestawu można rozpocząć od
Flexibility

Control

User-Friendly

Solutions

Upda

Mining
Companies

Upda

do kilkunastu kluczy, a następnie w miarę
potrzeb go rozszerzyć. Serie Basic i System można rozszerzać nawet do 96 przePharmaceuticals

Shop

Police

Office

gródek podłączonych do głównej szafki.

Expansion
•
•
•
•
•

Możliwość połączenia z główną szafką z serii B
oraz S w dowolnej kombinacji.
Możliwość kontroli bezpośredniej przy użyciu
zewnętrznego czytnika kart.
Zamek elektromagnetyczny 12 V.
Powłoka proszkowa.
Stal, 1,5 mm

Akcesoria (E)
• Styki alarmowe.
• Zestaw do montażu
ściennego.
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