
Keybox BASIS (B) serie
De KeyBox Basis staat voor eenvoud en veiligheid. 
Deze KeyBox is voorzien van een toetsenbord 
zonder display voor het programmeren en invoeren 
van persoonlijke codes. Uitbreiding van de 
basiskasten met 1, 2 of 6 deuren is mogelijk met 
maximaal 15 kasten, naar keuze met 1 deur (29 
sleutelhaken), 2 deuren (8 sleutelhaken per deur) 
of 6 laatjes

KeyBox Basis kasten klein model:

Er zijn kleine basis- en uitbreidingskasten met de 
afmetingen: h x b x d = 28 x 35 x 8,5 cm en er is een 
groter type basis- en uitbreidingskast (9500 B/E) 
met 216 sleutelhaken. 

De KeyBox Basis heeft geen transactiegeheugen. 
De deuren/laatjes worden geopend met een 
programmeerbare pincode. Er kunnen 500 codes 
voor gebruikers worden aangemaakt.

KeyBox SYSTEM (S) serie
De KeyBox System kasten (klein model) zijn uitgerust  
met een toetsenbord én display en kunnen zowel 
via het display als de KeyWin-software worden 
geprogrammeerd. Ze hebben dezelfde afmetingen 
als de 9000 B basiskasten (klein model).

KeyBox System kasten klein model:

Per deur/lade kunnen er maximaal 2000 pincodes van 
1-6 cijfers worden toegekend. Alle deuropeningen 
worden geregistreerd. De KeyBox System is eveneens 
uitbreidbaar met maximaal 15 uitbreidingskasten 
net zoals bij de Basis serie. De KeyBox System kan 
worden gekoppeld aan uw eigen kaartlezer.

Open lade / 
detail display

Voorbeeld 
van KeyBox 
System 
9006 S met 
verschillende 
uitbreiding-
kasten  
8006 E
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KeyBox – Eenvoudig, flexibel en veilig
Kies een systeem dat past bij uw organisatie! De KeyBox is verkrijgbaar in de BASIS of de SYSTEM uitvoering. 
De BASIS is de eenvoudigste uitvoering. De SYSTEM heeft meer functies en kan worden gekoppeld aan 
de KeyWin-software. KeyBox heeft ook diepere en zwaarder uitgevoerde VALUEBOXEN. De KeyBox 
KEYCONTROL is het meest geavanceerde systeem. In dit systeem worden de sleutels aan een intelligente 
sleutelpen bevestigd. Alle series KeyBoxen zijn eenvoudig uit te breiden.

9001 B 9002 B 9006 B

9001 S 9002 S 9006 S

9500 B 9500E

• h x b x d =  
 73x75x14cm 
• 216 sleutelhaken

Uw leverancier voor sleutelbeheeroplossingen die passen bij úw situatie en úw budget
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KeyBox VALUEBOX (VB) serie

9200 Value box

De valuebox-serie is zwaarder uitgevoerd en heeft 
diepere kasten (30 cm) en is daarmee zeer geschikt 
voor het opbergen van grotere voorwerpen.

KeyBox KEYCONTROL (KC) serie  
met sleutelpennen

Bij de KeyControl-serie worden uw sleutels met 
behulp van een intelligente sleutelpen geregistreerd. 
Het beheer van deze KeyBoxen wordt uitgevoerd 
met het programma KeyWin5, waarin alle 
gebeurtenissen worden gelogd en opgeslagen. 
Deze serie werkt met modulaire sleutelstrips met  
14 sleutelposities. Duizenden sleutelposities kunnen 
via dit systeem worden beheerd, met maximaal 100 
kasten in een systeem. Het is ook mogelijk om uw 
eigen kaartlezer aan deze KeyControl kasten te 
koppelen.
Er zijn KeyControl kasten voor maximaal 42, 84, 224 
of 924 vergrendelde of onvergrendelde sleutel-
posities. Uw sleutels worden aan de intelligente 
sleutelpen bevestigd met speciale rvs sleutelringen 
die na sluiting niet kunnen worden geopend, zonder  
de sleutelring te verbreken. Na ingave van de  
pincode/aanbieden van de pas gaat bij de uit te  
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nemen sleutelpostie een LED-lampje branden 
De pen met de sleutelbos kan nu worden uit-
genomen. Wanneer een gebruiker een sleutelbos  
uitneemt uit een onvergrendelde sleutelpositie waar-
voor hij/zij niet bevoegd is, gaat er een akoestisch 
alarm af totdat die sleutelpen is teruggeplaatst. 
Alle sleutelgebruik wordt geregistreerd.
De sleutelpennen kunnen in elke vrije sleutelpositie 
worden teruggestoken. De software herkent de 
sleutelpen door de chip die in de sleutelpen zit. 
De KC 9400 SC heeft de afmetingen: h x b x d =  
37 x 75 x 14 cm. Deze KeyBox is uitbreidbaar met 
nog één 2e kast.

De KeyBox 9500 SC heeft een capaciteit van 84 
sleutelposities.

KeyBox 9700 SC Vloermodel

Dit vloermodel KeyBox heeft maar liefst 924 sleutel-
posities.

Importeur/distributeur van:
Security Asset Manager (SAM), KeyRing, KeyController, KeyTracker, KeyBox, Safebox, KeySafe en SUPRA Sleutelkuizen.

KeyBox 9400 SC sleutelpen

KeyBox 9500 SC

• afm. h x b x d = 73x75x14cm 
• max. 6 strips met 14 sleutelposities 
• extra sleutelhaken aan binnenzijde van  
 de deur 
• uitbreidbaar met een 2e kast

• vloermodelkast 
• 3 (schuif)deuren 
• per deur 2x11 strips 
 met 14 sleutelposities 
 = max. 924 sleutelposities 
• afm. h x b x d = 
 172x98x69 cm 
• koppelbaar aan eigen  
 kaartlezer

KeyBox 9700 SC


