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Oprogramowanie KeyWin Light PC za-

pewnia lepszy podgląd zespołu złożonego 

z szafek serii System. Zespół szafek można 

sprawdzać i kontrolować, podłączając do 

szafki przenośną pamięć USB z kodem ser-

wisowym. Rejestr zdarzeń można pobrać 

na przenośną pamięć USB w celu jego póź-

niejszego przetwarzania na komputerze. 

Seria System składa się z inteligentniejszych i bardziej elastycznych szafek na klucze, wypo-

sażonych w klawiaturę numeryczną oraz przejrzysty wyświetlacz, który ułatwia programowa-

nie. Szafki umożliwiają obsługę do 500 użytkowników (kody składają się z 1-8 znaków) oraz 

pozwalają na przechowywanie w pamięci do 3600 zdarzeń. Szafkami wchodzącymi w skład 

serii System można zarządzać za pomocą oprogramowania KeyWin Light. Dostępnych jest 

kilka modeli szafek na klucze, wyposażonych odpowiednio w 16, 29 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.

KeyBox System.

Inteligentne rozwiązanie dla mniej 
wyszukanych zastosowa.
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Modele wchodzące w skład serii System.

9002 S
Produkt z serii System z 2 drzwia-
mi i 16 haczykami na klucze (8 
haczyków na każde drzwi).
Wymiary zewnętrzne: 
350x280x85 mm
Waga: 6,0 kg

9006 S
Produkt z serii System z 6 
przegródkami. 
Wymiary zewnętrzne: 
350x280x85 mm
Wymiary wewnętrzne: 
145x40x60 mm
Waga: 6,0 kg

9500 S
Produkt z serii System z 1 drzwia-
mi oraz 216 haczykami na klucze.
Wymiary zewnętrzne: 
746x730x140 mm
Waga: 28 kg

9006 S Stainless
Szafka z serii System wyko-
nana ze stali nierdzewnej, 
zawierająca 6 przegródek.
Wymiary zewnętrzne: 
350x280x85 mm
Wymiary wewnętrzne: 
145x40x60 mm
Waga: 6,0 kg

9001 S
Produkt z serii System z 1 
drzwiami oraz 29 haczykami.
Wymiary zewnętrzne: 
350x280x85 mm
Waga: 6,0 kg

Informacje i funkcje.
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Elastyczne systemy to oszczędno
Budowę zestawu można rozpocząć od 

szafki pozwalającej na przechowywanie 

do kilkunastu kluczy, a następnie w miarę 

potrzeb go rozszerzyć. Serie Basic i Sys-

tem można rozszerzać nawet do 96 prze-

gródek podłączonych do głównej szafki.

Expansion
•	 Możliwość połączenia z główną szafką z 

serii B oraz S w dowolnej kombinacji.
•	 Możliwość kontroli bezpośrednio przy 

użyciu zewnętrznego czytnika kart.
•	 Zamek elektromagnetyczny 12 V.
•	 Powłoka proszkowa.
•	 Stal, 1,5 mm

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

ściennego.

System
•	 Wyświetlacz z przejrzystym menu 

i możliwością programowania.
•	 Obsługa do 500 użytkowników 

(kody składające się z 1-8 znaków) 
oraz możliwość przechowywania 
w pamięci do 3600 zdarzeń.

•	 Możliwość ustawienia okresu 
ważności kodu.

•	 Możliwość ustawienia 
maksymalnej liczby wykorzystania 
kodu.

•	 Jeden kod dla jednej lub większej 
liczby przegródek.

•	 Pamięć do przechowywania 
kodów oraz rejestru.

•	 Wyświetlanie daty i godziny.
•	 Strefy czasowe.
•	 Podwójny kod.
•	 Funkcja blokowania.
•	 Rejestr zdarzeń na wyświetlaczu.

Akcesoria (S)
•	 Akumulator podtrzymujący.
•	 Styki alarmowe.
•	 Oprogramowanie KeyWin 

Light.
•	 Zestaw do montażu 

ściennego.

•	 Przejrzyste menu serwisowe.
•	 Możliwość rozbudowania zespołu do 

15 szafek z serii Expansion.
•	 Zarządzanie z poziomu 

oprogramowania KeyWin Light.
•	 Możliwość podłączenia do 

zewnętrznego alarmu.
•	 Możliwość podłączenia do 

zewnętrznego czytnika kart.
•	 Wybór języka.
•	 Proste przyłączenie (230 V).
•	 Stal, 1,5 mm
•	 Powłoka proszkowa.


