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Het KeyWin Light PC Programma 

geeft een veel beter overzicht van 

de System Serie. U kan het systeem 

controleren en bekijken via de USB 

Flash drive en een administratiecode. 

Het “Event-logboek” zal ook gedown-

load worden op deze Flash Drive en 

is te bekijken op uw computer.

De System serie is een zeer flexibele en slimme oplossing dat u nog meer controle 

geeft over uw waardevolle voorwerpen. Het toetsenbord bij de System serie wordt 

geleverd met een display om makkelijke administratie en programmatie te garanderen. 

The kasten kunnen tot 500 gebruikers beheren (code van 1-8 cijfers) en tot 3600 

gebeurtenissen loggen.  

Administratie en programmatie kunnen bij de System serie optioneel gebeuren via ons 

revolutionair KeyWin Light software programma. De kasten zijn verkrijgbaar in verschil-

lende uitvoeringen, met 18 tot 216 sleutelhaken, of met 6 kleine compartimenten.

KeyBox System.
Intelligente oplossingen voor 
uw dagdagelijks sleutelbeheer

KeyWin Light
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Modellen

9002 S
System serie met 2 deuren en 
18 sleutelhaken. (9 sleutel-
haken per deur) 
Buitenmaten: 350x280x85 mm 
Gewicht: 5.3 kg 

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

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

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

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

Eigenschappen.

access

Flexibel, bespaar.
Alle Keyboxen zijn flexibel en kunnen 

aangepast worden aan uw noden. Start 

met enkele sleutels of compartimenten 

en breid stap voor stap uit. 

De System serie kan uitgebreid worden 

tot 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)
• Façade installatiekit.

• Alarmcontacten.

System
• Display met gebruiksvriendelijk 

menu voor programmatie.

• Tot 500 gebruikers (codes 

1-8 cijfers) en kan tot 3600 

gebeurtenissen opslagen. 

• Elke code kan voor een bepaalde 

periode vastgesteld worden voor 

gebruik. 

• Elke code kan een gebruikslimiet 

toegewezen krijgen. 

• 1 code voor 1 of meerdere 

compartimenten.

• Geheugen voor codes en logboek.

• Datum & tijd op het display. 

• Tijd zones.

• Dubbele code.

• Blokkeer functie.

• Gebeurtenissen logboek op het 

display.

• Duidelijk onderhoudsmenu.

Accessoires (S)
• Noodbatterij.

• Alarmcontacten.

• KeyWin Light administratie .

• Façade installatiekit.

• Uitbreiding mogelijk tot 15 extra 

kasten.

• Administratie kan via het KeyWin 

Light PC program. 

• Kan verbonden worden met extern 

alarm. 

• Kan verbonden worden met externe 

card reader. 

• Taalkeuze.

• Simpele connectie (230V). 

• Staal, 1.5 mm. 

• poedercoating.
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