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Řada Basic spoléhá na jednoduchost a bezpečnost. Skříňky na klíče jsou vybaveny 
klávesnicí pro zadávání kódů a pro programování. Skříňky na klíče mají nad klávesnicí 
malou zelenou diodu, která indikuje aktivitu skříňky. Pokud rychle bliká, znamená to, 
že je v režimu služby.  K dispozici jsou různé modely skříněk na klíče s 16, 29 nebo 
219 háčky nebo volitelně se 6 malými oddíly.

Všechny skříňky na klíče lze rozšířit pomocí skříněk řady Expansion až na celkem 15 dílů 
v různých kombinacích. To znamená, že v jednom systému správy klíčů může být až 
96 oddílů ovládaných jednou klávesnicí.

KeyBox Basic
Chytré řešení pro nenáročné potřeby
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9001 B
Řada Basic s 1 dvířky 
a 29 háčky na klíče.
Vnější rozměry:
350x280x85 mm
Hmotnost: 5,3 kg

Modely řady Basic

9002 B
Řada Basic se 2 dvířky a 
16 háčky na klíče (8 háčků 
v každých dvířkách).
Vnější rozměry:
350x280x85 mm
Hmotnost: 5,3 kg

9006 B
Řada Basic se 6 malými oddíly.
Vnější rozměry: 350x280x85 mm
Vnitřní rozměry:
145x40x60 mm
Hmotnost: 5,3 kg

9006 B Stainless
Skříňka z nerezové oceli 
řady Basic se 6 malými 
oddíly.
Vnější rozměry:
350x280x85 mm
Vnitřní rozměry:
145x40x60 mm
Hmotnost: 6,0 kg

9500 B
Řada Basic s 1 dvířky 
a 216 háčky na klíče.
Vnější rozměry:
746x730x140 mm
Hmotnost: 28 kg

Údaje a funkce
Basic
• Klávesnice pro zadání kódů a programování.
•  500 jedinečných kódů na každou skříňku.
•  Rozšiřitelné až na 15 skříněk řady Expansion.
•  Jednoduché připojení (230V).
•  Ocel, 1,5 mm.
•  Prášková barva.

Příslušenství (B)
•  Bateriové zálohování.
•  Montážní sada na fasádu.

Rozšíření
• Lze propojit k hlavní skříňce řady B nebo S v libovolné 

kombinaci.
• Lze přímo ovládat pomocí externí čtečky karet.
• Zámek, elektromagnet 12V.
• Prášková barva.
• Ocel, 1,5 mm.

Příslušenství (E)
•  Kontakty k alarmu.
•  Montážní sada na fasádu.

Flexibilní systémy šetří peníze
Začněte úložištěm pro pár klíčů nebo s několika oddíly. V případě 

potřeby postupně rozšiřujte úložný prostor. Řady Basic a System 

lze rozšiřovat až do velikosti 96 oddílů připojených k hlavní skříňce.
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Váš systém Keycontrol můžete používat pro jednotky 
nebo tisíce klíčů. Při nárůstu potřeby můžete snadno 
přidat další háčky pro klíče do skříňky nebo přidat do 
stejného systému další skříňky. Ve stejném systému 
může být použito až sto skříněk.

Skříňky pro klíče mají displej s jednoduchou nabídkou 
a funkcí hledání. Skříňky jsou vybaveny záložní baterií, 
alarmem a na každém věšáku 14 háčky pro klíče.

Skříňky na klíče řady Keycontrol
Inteligentní skříňky na klíče

KeyWin5
PC aplikace KeyWin5 udržuje díky 
štítku IntelliPin přehled o každém 
klíči zvlášť. Spárujte IntelliPin 
s klíčem a poté je uložte na věšák 
na stěně nebo do skříňky. Každý 
IntelliPin obsahuje jedinečný 
identifi kátor, díky kterému se 
v programu KeyWin5 snadno zjistí 
stav každého klíče. K dispozici je 
rovněž v podobě webové aplikace.
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9600 SC
Maximálně 224 háčků pro 
klíče, 16 věšáků.

Modely řady Keycontrol

9700 SC
Maximálně 924 háčků pro 
klíče, 66 věšáků. Zvláštní 
dvířka ve spodní části 
pro ukládání drobností, 
například technického 
vybavení.

9400 SC
Maximálně 42 háčků pro 
klíče, 3 věšáky.

9500 SC
Maximálně 84 háčků pro 
klíče, 6 věšáků.

Zvýšená kapacita a další funkce

9500 EC
Maximálně 84 háčků pro 
klíče, 6 věšáků.

Zvolte počet věšáků na klíče ve vaší skříňce

Uživatelé
• Zvolený nebo náhodný PIN kód.
• Možnost změnit kód na skříňce 

či skříňkách.
• Deaktivace uživatelů.
• Doba platnosti pro uživatele.
• Neomezený počet uživatelů.

Skupiny
•  Skupiny uživatelů a klíčů.
•  Časové kanály.
•  Jednoduchá administrace 

prostřednictvím skupin.
•  Dobrý přehled díky skupinám.

Klíče
•  Časové omezení.
•  Vyhledatelný skrytý identifi kátor klíče.
•  Grafi cký přehled o klíčích.
•  Jeden klíč v jedné nebo ve více 

skříňkách.
•  Volná nebo pevná pozice klíče.

Administrátoři
• Neomezený počet administrátorů.
• Nastavení práv administrátora.
• Volba skříněk pro administraci.
• Informace pouze o vlastních skříňkách.
• Aktivity zaznamenávané do protokolu.

Protokol událostí
•  Protokol z PC a skříněk.
•  Volba událostí zobrazených v protokolu.
•  Inteligentní funkce hledání.
•  Řazení podle data nebo událostí.
•  Smazání indikací alarmů.
•  Reporty v CSV a PDF souboru.
•  Alarm směrovaný na e-mail.

Skříňka na klíče
• Funkce hledání na displeji.
• Informace o držiteli klíče.
• Servisní nabídka pro konfi guraci.
• Administrační kód pro plnou autorizaci.
• Samostatné nebo síťové skříňky.
• Automatická nebo pevná IP adresa.
• Dveřní alarm.
• Alarm klíče.
• Alarm při vloupání.
• Volba jazyka.
• Připojení k externí čtečce.
• Připojení k externímu alarmu.
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Systém tvoří řada skříněk pro klíče, klávesnice a displej pro 
poskytování přehledu a umožnění snadného programování. 
Skříňky zvládají až 500 uživatelů (kódy s 1 až 8 znaky) a ukládají 
až 3600 událostí. Systém je možné administrovat prostřednictvím 
programu KeyWin Light. K dispozici jsou různé modely skříněk 
s 16, 29 nebo 219 háčky nebo volitelně se 6 malými oddíly.

Všechny skříňky lze rozšířit pomocí skříněk řady Expansion až na 
celkem 15 dílů v různých kombinacích. To znamená, že v jednom 
systému může být až 96 oddílů ovládaných jednou klávesnicí.

KeyBox System
Chytré řešení pro nenáročné potřeby

KeyWin Light
PC aplikace KeyWin Light 
poskytuje lepší přehled 
o řadě System. Systém 
můžete kontrolovat a řídit 
připojením USB klíčenky 
se servisním kódem ke 
skříňce. Do USB klíčenky 
je dále načten protokol 
událostí, který pak můžete 
zpracovat v počítači.
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9001 S
Řada System s 1 dvířky 
a 29 háčky na klíče.
Vnější rozměry:
350x280x85 mm
Hmotnost: 6,0 kg

Modely řady System

9002 S
Řada System se 2 dvířky 
a 16 háčky na klíče (8 háč-
ků v každých dvířkách).
Vnější rozměry:
350x280x85 mm
Hmotnost: 6,0 kg

9006 S
Řada System se 6 malými oddíly. 
Vnější rozměry:
350x280x85 mm
Vnitřní rozměry:
145x40x60 mm
Hmotnost: 6,0 kg

9006 S Stainless
Skříňka z nerezové oceli 
řady System se 6 malými 
oddíly.
Vnější rozměry:
350x280x85 mm
Vnitřní rozměry:
145x40x60 mm
Hmotnost: 6,0 kg

9500 S
Řada System s 1 dvířky 
a 216 háčky na klíče.
Vnější rozměry:
746x730x140 mm
Hmotnost: 28 kg

Údaje a funkce
Systém
• Displej s jednoduchou nabídkou 

a programováním.
•  Zvládají až 500 uživatelů (kódy s 1 až 

8 znaky) a ukládají až 3600 událostí.
•  Nastavení doby platnosti pro každý kód.
•  Nastavení počtu platných pokusů kódu.
•  Jeden klíč pro jeden nebo více oddílů.
•  Paměť pro kódy a protokol.
•  Datum a čas na displeji.
•  Časové zóny.
•  Dvojitý kód.
•  Funkce blokování.
•  Protokol událostí na displeji.
•  Přehledná servisní nabídka.
•  Rozšiřitelné až na 15 skříněk řady 

Expansion.
•  Lze administrovat v programu KeyWin 

Light na PC.
•  Lze připojit k externímu alarmu.
•  Lze připojit k externí čtečce karet.

•  Volba jazyka.
•  Jednoduché připojení (230V).
•  Ocel, 1,5 mm.
•  Prášková barva.

Příslušenství (S)
•  Bateriové zálohování.
•  Kontakty k alarmu.
•  KeyWin Light.
•  Montážní sada na fasádu.

Flexibilní systémy šetří peníze
Začněte úložištěm pro pár klíčů nebo 

s několika oddíly. V případě potřeby 

postupně rozšiřujte úložný prostor. Řady 

Basic a System lze rozšiřovat až do velikosti 

96 oddílů připojených k hlavní skříňce.

Rozšíření
• Lze propojit k hlavní skříňce řady B nebo 

S v libovolné kombinaci.

• Lze přímo ovládat pomocí externí čtečky 

karet.

• Zámek, elektromagnet 12V.

• Prášková barva.

• Ocel, 1,5 mm.

Příslušenství (E)
•  Kontakty k alarmu.

•  Montážní sada na fasádu.

7    



KLÍČOVÉ BOXY CREONE | 12/2015

Hafele Czech & Slovakia s.r.o.
Pekařská 628/14
155 00 Praha 5
Tel.:  + 420 241 095 000
Fax:  + 420 241 095 001
e-mail:  info@hafele.cz
web: http://www.hafele.cz

Hafele Czech & Slovakia s.r.o.
Dukelských hrdinov 16
960 01 Zvolen
Tel.:  + 421 45 5410 805
Fax:  + 421 45 5410 806
e-mail:  info@hafele.sk
web: http://www.hafele.sk


