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ValueBox System.

KeyWin Light

Viktiga saker kräver trygga system.

PC-programmet KeyWin Light ger

System-serien är en flexibel och smart lösning som erbjuder ännu mer kontroll på
värdesakerna. Knappsatsen kompletteras med display för bra överblick och enkel programmering. Skåpen hanterar ända upp till 500 användare (kod med 1-8 tecken) och
lagrar upp till 3 600 händelser. Precis som med våra mer avancerade nyckelhanteringssystem kan du administrera System med vår smarta mjukvara KeyWin Light. Skåpen

bättre överblick för System-serien. Du
kan kontrollera och styra systemet
genom att plugga in ett USB-minne
i skåpet med en servicekod. Även
händelseloggen laddas till USB-minnet
som du sedan kan hantera i datorn.

finns i olika modeller från 2 till 6 fack.
Samtliga skåp kan byggas ut med utbyggnadsserien Expansion med upp till 15 skåp
i valfri kombination. Du kan alltså få upp till 96 luckor i ett och samma system, som
styrs via huvudskåpets knappsats.

Se hela sortiment på
www.creone.se
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Modeller för System.

7002 S
Värdeskåp med 2 förvaringsfack.
Innermått:
1 lucka: 260x400x255 mm

7003 S
Värdeskåp med 3 förvaringsfack.
Innermått:
1 lucka: 260x400x255 mm
2 luckor: 260x200x255 mm

7005 S
Värdeskåp med 5 förvaringsfack.
Innermått:
2 luckor: 260x200x255 mm
3 luckor: 260x125x255 mm

7006 S
Värdeskåp med 6 förvaringsfack.
Innermått:
3 luckor: 260x125x255 mm

7004 S
Värdeskåp med 4 förvaringsfack.
Innermått:
2 luckor: 260x200x255 mm

Fakta och funktioner.
Flexibla system sparar pengar

System
•

•
•
•
•
•
•
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Display med enkel menyhantering
och programmering.
Hanterar upp till 500 användare
(kod med 1-8 tecken) och lagrar
upp till 3 600 händelser.
Inställningar av giltighetstid per
kod.
Inställning av antal gånger
kod är giltig.
En kod till en eller flera luckor.
Minne för koder och logg.
Datum och tid i display.
Tidzoner.
Dubbelkod.
Spärrfunktion.
Logg av händelser i display.
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Tydlig servicemeny.
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Kan byggas ut med upp till 15
skåp ur Expansion-serien.
Kan administreras med KeyWin
Light PC-program.
Kan anslutas till externt larm.
Kan anslutas till extern kortläsare.
Val av språk.
Enkel anslutning (230V).
Stål 1,5 mm.
Pulverlack.

Tillbehör (S)
• Batteribackup.
• Larmkontakter.
• KeyWin Light.
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Alla ValueBox är flexibla och kan enkelt
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Invest

anpassas efter dina behov. Börja med

Solutions

förvaring för ett fåtal fack och bygg sedan
ut i takt med att behovet ökar. Basic och
System kan byggas ut upp till 96 luckor
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kopplat till ett huvudskåp.

Office

Expansion
•
•
•
•
•

Kan kopplas till B- eller S-seriens
huvudskåp i valfri kombination.
Kan styras direkt med extern kortläsare.
Lås, elektromagnet 12V.
Pulverlack.
Stål 1,5 mm.

Tillbehör (E)
• Larmkontakter.
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