
KeyBox Serien 
Elektroniske nøgle- og opbevaringsskabe

Overvågning  •  Sikkerhed  •  Adgang



Generelt

PRODUCERET I EU

KAMERA
(Tilkøb)

7” LCD TOUCH-SKÆRM
(10” kan tilkøbes)

INDBRUDSHÆMMENDE GLAS (P4A*)
(Automatisk rullegardin kan tilkøbes)

NØDLÅSE KORTLÆSER
(Biometri og QR 
læser kan tilkøbes)

KONTROLPANEL MED 
INDBYGGET 24 TIMERS 
NØDBATTERI + SiRENE 
OG STEMMEBESKEDER

* Lamineret glas bestående af flere lag glas,  
   lagt sammen med mellemlæg af PVB-folie
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Features

Massivt stålkabinet

7” eller 10” touch-skærm

Godkendelse af brugere via 
Smart-Card eller pinkode

Kan anvendes med kort-, 
biometri- og QR-læsere

Tildeling af nøgler/kasser til en 
bestemt medarbejder

Tildeling af nøgler/kasser til 
flere udvalgte medarbejdere

Fleksibelt definerede tids-
intervaller for adgang til nøgler

Mulighed for montering af et 
alkometer

Mulighed for montering af 
et kamera, der overvåger 
brugerne af skabet

Indbygget nødstrømforsyning

Sirene aktiveret i 
alarmsituationer

Certificerede enheder 
fremstillet i henhold til 
gældende standarder

Mulighed for at lave en enhed 
med certificeret sikkerhed

Mulighed for tilslutning til AC, 
sikringssalarm og TVO via 
senderindgange

Indbrud og 
vægafmonteringssensorer

Overvåget nøgle og objekt 
rotation

Log af alle handlinger i 
systemet

Webapplikation (stand-alone)

Mulighed for udvidelse 
(tilføjelse af flere enheder)

Mulighed for installation af 
enheder uden for bygningen
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NØGLESTAV - ELEKTRONISK IDENTIFIKATOR

NØGLERING AF  
RUSTFRIT STÅL

LED INDIKATOR
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KeyBox

Fremtidens intelligente nøgleskab er ankommet.

Nøglesskabet muliggør opbevaring, sikring og styring af nøgler og 
nøglebundter på en intelligent og praktisk måde. 

Hver nøgle eller nøglebundt er sikkert forbundet med en metal nøglering 
fastgjort på en nøglestav med individuelt serienummer.

Nøglestaven er fastlåst, og frigives kun til brugere med rettighed til den 
individuelle nøgle.

Hver nøglestav har en elektronisk identifikator. Derfor kan brugere 
aflevere en nøgle på en hvilken som helst fri plads.

Ved afhentning af nøgle(r), identificerer brugeren sig med kort/kode 
(valgfrit), hvorefter touch-skærmen informerer om hvilke nøgler 
brugeren har ret til at afhente. Når en nøgle vælges på skærmen åbnes 
lågen og et rødt LED lys indikerer hvilken nøgle der er frigivet.

Indbygget kortlæser, touch-skærm, reservebatteri samt tamper på låge 
og ved nedrivning.

Kan opgraderes med f.eks. biometri, QR-læser, kamera, alkometer mm.

KeyBox

Integration til SIMS

Administrer rettigheder til nøglerne direkte fra SIMS.

Tilføj rettigheder til nøgler enten for en hel gruppe af brugere, eller 
for individuelle brugere.

Alle nøgler repræsenteres som 
ikoner i SIMS. Disse viser nøglernes 
aktuelle status, dvs. om nøglen er til 
stede i nøgleskabet eller er blevet 
lånt af en bruger (tidspunkt og 
brugerinformation vises).

Der kan defineres en maksimal 
returneringstid, f.eks. at nøglen skal 
returneres inden for 30 minutter. 
Når tiden er gået, kan den bruger der har hentet nøglen (og f.eks. 
chefen), få tilsendt en påmindelse i form af en e-mail eller en SMS.

Størrelser

Vi sælger som standard til 30, 60 og 90 nøgler.
Mange andre størrelser er tilgængelige ved forespørgsel.
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LockBox

Et nøgleskab designet til at opbevare og administrere master-nøgler, 
der bruges i et master-key system.

I et LockBox nøglesskab opbevares nøglen i en specielt tildelt lås, der 
ligner en dørlås. Enheden fungerer med mekanisk identifikation, hvilket 
betyder, at selve nøglen er en identifikator, og at du kun kan returnere 
den til den tildelte plads.

Efter at have returneret og drejet nøglen i tildelte lås, er nøglen 
blokeret. På denne måde er den ikke tilgængelig for andre brugere af 
nøgleskabet, der ikke har rettighed til at låne nøglen.

Nøgleskabet kan udstyres med alle (europæiske) typer af låsekasser, 
fremstillet af en producent af master-key systemer.

LockBox

Yderligere information

Priser, størrelser og alt anden information gives ved forespørgsel.
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BOXinBOX

Dette system er lavet til kunder med de højeste sikkerhedsstandarder.

I denne type skab opbevares nøgler eller andre værdifulde genstande i 
lukkede kasser, der indsættes i overvågede og individuelt låste rum.

Hvis nøgler opbevares i rum, kan de sikkert tilsluttes elektroniske 
nøgleringe, hvilket muliggør konstant overvågning af deponerede 
nøgler, samt information om i hvilket rum nøglerne er opbevaret.

Som i alle andre nøgleskabe i serien, logger BOXinBOX alle handlinger 
tilknyttet rummene.

BOXinBOX

Yderligere information

Priser, størrelser og alt anden information gives ved forespørgsel.
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CarBox

Dette system er lavet til virksomheder med en flåde af firmabiler

Udlåning og returnering af bilnøgler og dokumenter registreres i 
enheden. Når chaufføren returnerer dokumenter og bilnøgler, har 
denne mulighed for (eller er forpligtet til) at udfylde oplysninger om 
turen. Det kan eksempelvis være:

• Kilometertal
• Mængden af brændstof tanket op
• Bilvask
• Anmeldelse af fejl
• Andet valgt af kunden

Kan opgraderes med montering af et alkometer og/eller kamera.

CarBox

Yderligere information

Priser, størrelser og alt anden information gives 
ved forespørgsel.
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KEYinBOX

Dette skab er designet til opbevaring af nøgler, som er udenfor 
standard størrelser. Skabet er udstyret med særlige opbevaringsrum, 
hvor nøgler, der kræver profilbeskyttelse, opbevares på elektroniske 
nøgleringe. Skabet er perfekt til at opbevare nøgler som:

• Nøgler til fortrolige kontorer
• Nøgler til pengeskabe
• Lange nøgler (f.eks. nøgler brugt til gamle porte)

Højden på opbevaringsrummene tilpasses nøglernes længde og gør det 
muligt at gemme nøglebundter på over 30 cm.

Individuelle opbevaringsrum af denne type er ofte knyttet til andre 
skabe, særligt KeyBox nøgleskabet. Dette giver mulighed for at adskille 
nøgler til vigtige kontorer eller lokaler under særlig kontrol fra nøgler til 
dagligdags brug.

KEYinBOX

Yderligere information

Priser, størrelser og alt anden information gives ved forespørgsel.
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Box

Et skab skabt til opbevaring af forskellige typer genstande, som ikke er nøgler.

Særlige RFID-tags placeres på objekterne, hvilket sørger for at identificere genstanden efter deponering.  
Ved hjælp af denne løsning genkender systemet, hvilke genstande der er placeret i hvert enkelt aflåste rum. 

Hver enkelt boks kan også udstyres med optiske sensorer, der registrerer tilstedeværelsen af det gemte objekt. 

Hvert rum kan udstyres med telefon- og tabletopladere, så det er muligt at opbevare og oplade batterier 
samtidigt.

Den perfekte løsning til opbevaring af genstande så som:

• Skydevåben
• Telefoner
• Laptops og tablet
• Dokumenter
• Kameraer

Størrelsen på hvert enkelt rum kan justeres individuelt. 

Box

Yderligere information

Priser, størrelser og alt anden information gives ved forespørgsel.
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TubeBox

Rørboks designet til udendørs opbevaring af nøgler til hoveddøre.

Autonom beholder, som monteres i bygningens facade. TubeBox 
er lavet i overensstemmelse med kravene i RC3 -klassen. Dette 
garanterer sikring af den gemte nøgle fra tyve og værktøj så som 
koben, hammer og kile.

Adgang til en nøgle opbevaret i TubeBox, er kun mulig efter brug 
af et Smart-Card samt indtastning af en alfanumerisk kode. 
Et uautoriseret forsøg på åbning vil, som i alle andre enheder i 
Nøgleskab serien, blive direkte informeret til  sikkerhedsvagten.

TubeBox er et ideelt kompliment til KeyBox nøgleskabet og kan 
kombineres til ét system.

Enheden monteres i bygningens facade i en specielt forberedt 
plads. TubeBox’s kontruktion sikrer mod påvirkning fra lave 
temperaturer og indtrængning af vand.

TubeBox

Yderligere information

Priser, størrelser og alt anden information gives ved forespørgsel.



Muligheder

Nøgle-
beskyttelse

Usynlig 
nøgleprofil

Objekt-
beskyttelse

Minimum antal  
nøgler/bokse

Maksimum antal 
nøgler/bokse  
pr. enhed

Maksimum antal 
enheder i et 
system

Mulighed for 
udvidelse og 
netværk

Mulighed for 
rullegarding i 
stedet for dør

Mulighed for 
kamera og/eller 
alkometer
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Mulighed for 
individuel 
tilpasning

Mulighed for 
brug af enhver 
kortlæser

Mulighed for 
RC2 klasse 
beskyttelse

Mulighed for 
RC3 klasse 
beskyttelse
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i.b. = ingen 
begrænsning
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