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Oprogramowanie KeyWin Light PC za-

pewnia lepszy wgląd w zespół złożony 

z szafek serii System. Zespół szafek 

można sprawdzać i kontrolować, pod-

łączając do szafki przenośną pamięć 

USB z kodem serwisowym. Rejestr 

zdarzeń można pobrać na przenośną 

pamięć USB w celu jego późniejszego 

przetwarzania na komputerze. 

KeyWin Light

Seria System jest elastycznym i inteligentnym rozwiązaniem oferującym jeszcze lepszą 

kontrolę nad wartościowymi przedmiotami. Klawiaturze numerycznej towarzyszy przejrzysty 

wyświetlacz, który zapewnia odpowiednią kontrolę i ułatwia programowanie. Szafki umoż-

liwiają obsługę do 500 użytkowników (kody składają się z 1-8 znaków) oraz pozwalają na 

przechowywanie w pamięci do 3600 zdarzeń. Tak jak w przypadku bardziej zaawansowanych 

systemów naszej firmy do zarządzania kluczami, produkty z serii System także są kompatybil-

ne z oprogramowanie KeyWin Light. Dostępnych jest kilka modeli szafek, które wyposażone 

są w 2-6 przegródek.

Każdy zestaw można rozbudować dzięki produktom z serii Expansion do zespołu nawet 15 

szafek w dowolnej kombinacji. Inaczej mówiąc, jeden system zarządzania kluczami może 

łączyć 96 przegródek kontrolowanych przez klawiaturę numeryczną na głównej szafce.

ValueBox System.
Wartościowe rzeczy wymagają 
bezpiecznych systemów. 
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Elastyczne systemy to oszczędno
Wszystkie produkty z serii ValueBox są 

elastyczne i mogą być łatwo dostosowane do 

potrzeb. Budowę zespołu można rozpocząć 

od szafki z kilkoma przegródkami, a następnie 

w miarę potrzeb go rozszerzać. Serie Basic i 

System mogą być rozszerzone nawet do 96 

przegródek 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.

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.

Accessories (S)
•	 Battery backup.
•	 Alarm contacts.
•	 KeyWin Light.

•	 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.

Modele wchodzące w skład serii System.

7003 S
Szafka na wartościowe przedmioty 
z 3 przegródkami. Wymiary wewnętrzne:  
1 przegródka: 260x400x255 mm
2 przegródki: 260x200x255 mm

7004 S
Szafka na wartościowe przedmioty 
z 4 przegródkami. Wymiary wewnętrzne:  
2 przegródki: 260x200x255 mm

7006 S
Szafka na wartościowe przedmioty 
z 6 przegródkami. Wymiary wewnętrzne:  
3 przegródki: 260x125x255 mm

7005 S
Szafka na wartościowe przedmioty 
z 5 przegródkami. Wymiary wewnętrzne:  
2 przegródki: 260x200x255 mm
3 przegródki: 260x125x255 mm

7002 S
Szafka na wartościowe przedmioty 
z 2 przegródkami. Wymiary wewnętrzne:  
1 przegródka: 260x400x255 mm
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