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Med vår nyckelförvaring är du aldrig inlåst

av systemet och ger administratören

full kontroll. Ordning och reda på

nyckelhanteringen med andra ord!

Nycklarna är alltid skyddade i skåpet

med en identitet. Via datorn kan du

styra och ändra behörighet till varje

nyckel. Du bestämmer vem som ska ha

tillgång till vissa nycklar och under

vilka tider. Sedan lämnar du bara koden

till nyckelskåpet till den som ska använda

nycklarna.

KOMPLETT SORTIMENT

I vårt sortiment finns produkter som

passar allt från en handfull nyckel-

knippor till flera hundra. Många av

alternativen är dessutom utbyggbara för

att anpassa sig till växande behov.

KeyBox används av allt från hotell

och sjukhus till bevakningsföretag och

räddningstjänst. För tryggheten borgar

genomtänkta konstruktioner och högsta

kvalitet som säkerställer att viktiga

nycklar inte hamnar i orätta händer.

Det finns tre nyckelord för våra nyckel-

förvaringslösningar; trygghet, flexibilitet

och ekonomi. Och mycket av ekonomin

bygger just på att systemet är flexibelt.

Du kan i många fall bygga vidare på

ditt förstaval och stegvis öka kapaciteten

i takt med förändrade behov. Det gör

att du alltid har ”rätt” lösning, slipper ta

till i överkant eller i efterhand tvingas

till klumpiga tillbyggen.

INTELLIGENT HANTERING

KeyCon-systemet innebär att varje nyckel

identifieras i nyckelskåpet. I varje nyckel-

knippa fästs en KeyCon-tapp som sätts

i nyckelskåpets lister. Avancerad elek-

tronik styr sedan nyckelhanteringen

med finess och precision.

Vem var på banken efter tre? Vem

hade sist nyckeln till semesterhuset?

Vem gick in på kontoret 22.30 på 

fredagskvällen? Alla händelser loggas

den stora finessen med keybox-systemet stavas

”flexibilitet”. med våra skåp är du aldrig inlåst

utan kan anpassa förvaringen efter ändrade behov.

nyckeln till utbyggbarheten är skåp med expansions-

möjligheter och våra flexibla nyckellister.

i trygga händer. med våra smarta förvaringslösningar är dina nycklar i trygga

händer. du bestämmer vem som ska ha tillgång till en viss nyckel och får full

kontroll på när den hämtas och lämnas tillbaka.
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KeyBox finns i alla tänkbara miljöer

nyckelcentral. Fackindelade KeyBox

9006 är ett populärt val bland dessa

kunder (gärna utbyggt med 8006 E).

RÄDDNING OCH SÄKERHET

Inom räddningstjänst och inte minst

bevakningsföretag finns de verkligt stora

behoven av rationell nyckelhantering.

Med ett KeyCon-styrt skåp av de

större modellerna (9500 SC/9600SC)

kombineras en hög kapacitet med 

precision i nyckelhanteringen.

INDUSTRI OCH TRANSPORT

Industrin är en av våra största kund-

grupper. Behoven är många och vitt

skiftande. Vilket skåp som passar bäst

beror på förutsättningarna. Här finns

alla våra modeller installerade.

Ett praktiskt exempel är när KeyBox

används för att ge tillträde till begränsade

delar av en anläggning t.ex. nattliga

transporter.

VÅRDSEKTORN

Våra kunder inom hemtjänst, äldre-

omsorg och servicehus, men även på sjuk-

hus, har många nycklar och krävande

behov. Särskilt viktigt är logg-filerna

(S/SC-serierna) om vem som varit hos

vem och när.

HANDEL

Inte minst inom bilhandeln är KeyBox

populära. Bland visnings- och lagerbilar

gör hög nyckelcirkulation och stora

värden att säkerheten är extra viktig.

Kunderna väljer ofta modeller med

många nyckelplatser, t.ex. 9500-serien.

HOTELL/TURISM

På hotell finns många separat låsta

utrymmen som måste hållas isär. Istället

för huvudnyckel till hela personalen

räcker det med nyckel till personalentrén.

I stugbyar kan nyckelhanteringen

automatiseras med varje stugas nyckel-

knippa i kodlåst fack i en gemensam

skobes bil. hos skobes bil i tranås används keybox 
för säker nyckelhantering. två skåp i bilhallen förvarar

nycklar till salubilar, ytterligare ett skåp i service-
avdelningen skyddar inlämnade bilar.

det finns alltid en keybox som passar. många

modeller och storlekar – och inte minst utbygg-

barheten – gör att våra kunder finns inom de

flesta branscher. vilken passar dig?

NÅGRA NÖJDA KUNDER

• BANK OF ENGLAND

• SCT. HANS HOSPITAL, DANMARK

• HILTON HOTEL, SVERIGE

• AUTOHAUS BMW, TYSKLAND

• TELECOM, TYSKLAND

• SE-BANKEN, SVERIGE

• ERICSSON, EUROPA

• MC DONALDS, EUROPA

• TETRAPAK, EUROPA

• HUDDINGE SJUKHUS, SVERIGE

• MUSEUM PARIS, FRANKRIKE

• SJ, SVERIGE

• PEUGEOT, FRANKRIKE

• TELENOR, NORGE
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Det finns en KeyBox för alla behov

System-serien (S) är det flexibla syste-

met där knappsatsen kompletteras med 

display för bra överblick och enkel

menystyrd programmering. Kan hantera

1.200 olika koder och lagra upp till

4.000 poster i den inbyggda händelse-

loggen. System-serien kan även anslutas

till PC och programmeras med 

Windows-programmet KeyWin S.

KeyCon-serien (SC) bygger på vårt

smarta system för elektronisk nyckel-

identifiering (se sid 10-11).

KeyBox finns i tre versioner med funk-

tioner avpassade för skiftande krav.

Du kan dessutom välja på tre skåps-

storlekar, som vart och ett går att 

komplettera med utbyggnadsskåp.

FUNKTIONALITET

Bas-serien (B) bygger på enkelhet och

trygghet. Skåpen är försedda med knapp-

sats för kodinmatning och program-

mering. Upp till åtta olika koder per

nyckelfack kan programmeras .

i alla storlekar. det finns keybox som rymmer många

hundra nyckelknippor – eller bara några stycken.

valet är ditt.

våra skåp-serier

keycon-serien (sc).
keybox 9600 SC och
9500 SC bygger på
det intelligenta key-
con-systemet.

bas-serien (B). vår bas-serie
med knappsats finns i tre 
mindre och en större modell.
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i alla storlekar. i vårt sortiment finns produkter som
passar allt från en handfull nyckelknippor till flera
hundra. många av alternativen är dessutom utbyggbara.

9600-serien är en golvmodell för de

verkligt stora behoven. Detta KeyCon-

skåp rymmer nästan 450 nyckelplatser

på fyra utdragbara sektioner. Kan även

fås med två sektioner.

Alla våra serier (utom 9600 SC) går

att bygga ut med utbyggnadsenheter för

större behov (se sid 12-13).

KAPACITET

9000-serien är våra minsta nyckelskåp.

Med måtten 35 x 28 cm är de lätt-

placerade och kan väljas i 3 varianter;

skåp med 1 dörr, 2 dörrar eller med 

6 separata fack.

9500-serien är det större väggskåpet,

med 230 krokar i skåpet och på dörrens

insida. Finns även med KeyCon.

system-serien (s). det finns
tre mindre och en större
modell i vår system-serie. 
alla med knappsats, display
och möjlighet till pc-
anslutning.

utbyggnadsskåp (e/ec). med
våra utbyggnadsskåp kan
alla våra serier byggas ut
efter behov.

kapacitet. genom att kombi-
nera våra serier med utbygg-
nadsskåp kan en mängd
nyckelplatser skapas.

9006 B 8006 E (15 ST.)

9500 B 8500 E (15 ST.)

9002 B 8002 E (15 ST.)

9001 B 8001 E (15 ST.)

9006 S 8006 E (15 ST.)

9500 S 8500 E (15 ST.)

9002 S 8002 E (15 ST.)

9001 S 8001 E (15 ST.)

9500 SC 8500 EC (3 ST.)

5

KEYCON-
SERIEN

SYSTEM-
SERIEN

BAS-
SERIEN

15 30 100 200 300 400 500 3700

9600 SC (2 ELLER 4 SEKTIONER)

obs! bas- och systemserien kan kombineras fritt med skåp ur utbyggnadsserien.
exv. kan samtliga skåp kombineras med vårt stora utbyggnadsskåp 8500 E.
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PROGRAMMERING

Med KeyWin blir det enkelt att pro-

grammera även komplicerade regler 

för nyckeltillgång.

I matrisvyn, med användare och

nyckelplatser i rader och kolumner, ser

man enkelt vem som har tillgång till vad.

I tidkanalsvyn kan accessperioder

styras på ett överskådligt sätt genom

ett grafiskt tidsschema.

I KeyWin SC (för skåp med KeyCon-

systemet) finns ytterligare en grafisk vy

som avbildar nyckelplatserna i skåpet.

Med ett klick på en viss nyckelplats får

man fram aktuell och historisk infor-

mation om just den nyckeln.

KeyWin är Windows-programmet som

gör även den mest komplicerade och

omfattande nyckelhanteringen till en lätt

match för vem som helst. Programmet

kan användas för att styra ett i princip

obegränsat antal nycklar i många olika

skåp, även på distans.

HÄNDELSELOGG

Programmet är utvecklat för största

möjliga användarvänlighet. Det blir

enkelt och överskådligt att orientera

sig i logg-filerna över nyckelhändelser.

Man kan enkelt filtrera fram händelser

knutna till en viss användare eller till

en viss nyckelplats.

Det är också lätt att få statusrapporter

som t.ex. vilka nycklar som är utlämnade

för stunden eller vilka nycklar en viss

användare har tagit ut.

full kontroll. keybox är systemet som gör det enkelt att ha
full kontroll på nyckelhanteringen. från skåpsdisplay och

nyckelplatser till det lättanvända windows-programmet keywin.

tidkanaler. programmering
av tidkanaler gör att du kan
styra vid vilka tider nycklar-
na ska vara åtkomliga t.ex.
i anslutning till arbetstid.

keywin är det smarta och användarvänliga

windows-programmet som styr alla finesser

och funktioner i keybox-skåpen. keywin finns

i två versioner; för skåpen i system-serien (s)

och för keycon-skåp (sc)

KeyWin – hjärnan bakom smarta KeyBox

matrisvy. med matrisvyn
kopplar du enkelt och över-
skådligt de nyckelplatser
som varje användare får
tillgång till.
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• PC-programmet KeyWin SC gör det

enkelt och överskådligt att program-

mera systemet.

FÖRDELAR

Varje användare får en egen kod för att

komma in i nyckelskåpet. Systemet

programmeras sedan så att det visar

vilka nycklar användaren har tillgång

till. Tar användaren en annan nyckel

larmar skåpet.

Vill man veta vem som har en viss

nyckel kan man i systemet enkelt se

vem som tagit ut den och när.

SÄKERHETSNYCKELRING

Säkerhetsnyckelring för KeyCon finns

som tillbehör. Ringens storlek anpassas

till knippan och plomberas sedan så att

nycklar inte kan tas bort från ringen

utan verktyg.

Ringen är av ett starkt, smidigt plast-

material och finns i olika färger.

Det är KeyCon-tappens unika identitet

som är nyckeln till alla möjligheter.

Det är nämligen genom tappen som

systemet kan identifiera varenda nyckel-

ring, var för sig. Och styra all nyckel-

hantering med kirurgisk precision.

Men det är fler av delarna i systemet

som är intelligenta;

• KeyCon-listen i skåpet känner av och

identifierar varje enskild nyckeltapp

när den sätts in. Listen visar också

vilken eller vilka nycklar som är 

tillgängliga beroende på inmatad 

användarkod.

• Skåpet känner av och identifierar de

KeyCon-lister som finns i skåpet.

Nya lister kan enkelt sättas fast och

kopplas in i systemet efterhand.

många fastnar för vår intelligenta nyckeltapp.

fast egentligen är den bara det första smarta

draget i ett riktigt intelligent system för nyckel-

hantering.

intelligent nyckeltapp. även om själva keycon-
tappen inte har någon intelligens är det just genom 
varje tapps unika identitet som alla möjligheter öppnar sig.

KeyCon – det nya millenniets nyckelsystem
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Med KeyBox kan du bygga till din nyckelförvaring

i takt med växande behov. Det finns möjlighet att

lägga till extra skåpskabinett (gäller såväl Bas-,

System- som KeyCon-serierna). Utbyggnadsskåpen

styrs av det första skåpets styrenhet.

Det går även att bygga till med fler KeyCon-lister

inuti det befintliga skåpet (gäller KeyCon-skåpen).

alla keybox är byggda för att växa med uppgiften.

därför kan du enkelt bygga ut med fler platser

inuti skåpet eller med upp till 15 extra skåps-

kabinett.

keycon-skåp. skåp som bygger på keycon-tekniken
kan enkelt kompletteras genom att fler keycon-
lister kopplas till inuti skåpet.

utbyggnadsmöjligheter

system-serien. skåpen i vår
system-serie (900O S och
9500 S) kan enkelt styra
upp till 15 utbyggnadsskåp
via displayförsedd tastatur.

Bygg till som du vill med KeyBox

bas-serien. vår bas-serie
(9000 B och 9500 B) kan
byggas ut med upp till 15
utbyggnadsskåp.
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utbyggnadsskåp. de mindre
utbyggnadsskåpen (8000 E)
finns med1, 2eller 6 luckor.
vårt större utbyggnadsskåp
8500 E utökar kapaciteten
med upp till 230 nyckel-
krokar.

hilton hotel stockholm. flexibla keybox kan utökas
med många utbyggnadsskåp. här ett system av 9006 S 
i kombination med 15 utbyggnadsskåp av modell 8006 E.

keybox i nätverk

NÄTVERK – TCP/IP

Flera av våra modeller går att bygga ut för kommunika-

tion via TCP/IP, den standard som används i vanliga

PC-nätverk och även på Internet. Genom att utnyttja

befintligt PC-nätverk över TCP/IP får man många

fördelar:

• Man slipper dra speciella kablar för nyckelskåps-

förbindelser utan kan utnyttja det nätverkskablage

som ofta redan finns draget i fastigheterna.

• TCP/IP är en driftssäker standard som även fungerar

över stora avstånd (stora arbetsplatser).

• Övervakningen av PC-nätet gör att kommunika-

tionsproblem snabbt kan upptäckas.

• Möjlighet till fjärruppkoppling över stora avstånd via

Internet (utspridda arbetsplatser)

keycon-skåp. våra keycon-
skåp (9500 SC) kan byggas
ut med upp till tre utbygg-
nadsskåp av modell 8500 EC.

tcp/ip. keybox system- och
keyconmodeller går att
bygga ut för styrning via
pc-nätverk. KeyConmodeller
även över tcp/ip.
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9001 B 9002 B 9006 B 9001 S

antal nyckelfack 1 2 6 1

antal nyckelkrokar per fack 29 8 29

antal keycon-platser

display, antal rader/tecken 4x20

minne1) 256 b 256 b 256 b 128 kb

klocka – 1 veckas backup •

variabel inställning av spärrfunktion2) • • • •

variabel inställning av 

magnettid för lucka • • • •

tidzoner 2

kan kombineras med keywin s •

kan kombineras med keywin sc

kan kopplas till kortläsare •

kan kopplas till larm •

inställning av dubbelkod •

nätspänning, 230V / 50HZ • • • •

effektförbr. max 35W / 0,15A • • • •

effektförbr. max 65W / 0,3A

styrenhet, mikroprocessor • • • •

minne för koder, 1) eeprom eeprom eeprom flash

lås, elektromagnet 12V • • • •

material skåp, stålplåt 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

ytbehandling; väderbeständig pulverlack • • • •

yttermått (mm) (BxHxD) 350x280x85 350x280x85 350x280x85 350x280x85

vikt 5,3 kg 5,3 kg 5,3 kg 6,0 kg

1) koder lagrade även vid spänningsbortfall
2) vid manipulation.

8001 E 8002 E 8006 E 8500 E

antal nyckelfack 1 2 6 1

antal nyckelkrokar per fack 29 8 230

antal keycon-platser

kan kombineras med keywin s •1) •1) •1) •2)

kan kombineras med keywin sc

lås, elektromagnet 12V • • • •

material skåp, stålplåt 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

ytbehandling; väderbeständig pulverlack • • • •

yttermått (mm) (BxHxD) 245x280x85 245x280x85 245x280x85 746x730x140

vikt 4,3 kg 4,3 kg 4,3 kg 27 kg

1) i kombination med 9000 S.
2) i kombination med 9500 S.
3) i kombination med 9500 SC.

tekniska data
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9002 S 9006 S 9500 B 9500 S 9500 SC 9600 SC

2 6 1 1 1 2+2 sektioner

8 230 230 90

84 224+224

4x20 4x20 4x20 4x20 4x20

128 kb 128 kb 256 b 128 kb 512 kb 512 kb

• • • • •

• • • •

• • • • • •

2 2 2 100 100

• • •

• •

• • • • •

• • • • •

• • •

• • • • • •

• •

• • • •

• • • • • •

flash flash eeprom flash flash flash

• • • • • •

1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 3,0 mm

• • • • • •

350x280x85 350x280x85 746x730x140 746x730x140 746x730x140 325/644x1470x698

6,0 kg 6,0 kg 27 kg 28 kg 30 kg 2 sektioner 130 kg

2+2 sektioner 260 kg

8500 EC

1

90

84

•3)

•

1,5 mm

•

746x730x140

30 kg

9000/9500 b-serien

programmering och kontroll med

knappsats bestående av 12 tecken.

nyckelfacken öppnas med fyrsiffrig kod.

åtta olika koder kan programmeras

per nyckelfack. kan byggas ut med

skåp ur 8000 E-serien. 

tillbehör: batteribackup och fasad-

monteringstillsats.

9000/9500 S-serien

display med enkel menyhantering. 

programmering och kontroll med

knappsats bestående av 12 tecken.

nyckelfacken öppnas med en kod på

1–6 siffror. systemet kan hantera

1.200 koder samt lagra upp till

4.000 händelser. rapporter kan

visas på display eller skrivas ut på

pc. skåpen kan kombineras med keywin

pc-program s. samtliga skåp kan byggas

ut med skåp ur 8000 E-serien. 

tillbehör: utbyggnadskort för larm,

kortläsare, pc och nätverk, batteri-

backup, larm-kontakter, summer.

9500 SC/9600 SC/8500 EC

keycon nyckelidentifiering för över-

vakning, registrering och kontroll av

varje enskild nyckel. 

display med enkel menyhantering

och kontroll med knappsats bestående

av 12 tecken. nyckelfacken öppnas

med en kod på 1-6 siffror. systemet

kan hantera 2.000 koder. rapporter

kan skrivas ut på pc med keywin. 

keycon-systemet består av keybox

9500 SC/9600 SC, utbyggnadsskåp

8500 EC, keywin pc-program sc, key-

con nyckellist och keycon nyckel-

tapp. utrustat med batteribackup,

larmkontakt för dörr och summer.

utbyggnadsmöjligheter

keycon-lister

våra keycon-skåp kan i efterhand 

kompletteras med fler keycon-lister.

installationen är enkel. det är bara

att skruva fast listen och ansluta

den till styrenheten. elektroniken

känner automatiskt av tillägget.

8000/8500 E-serien

utbyggnadsskåp som enkelt går att

kombinera med de olika keybox-model-

lerna allt efter behov av nyckelfack

och krokar. upp till 15 utbyggnads-

skåp kan kombineras med skåp 9000 B,

9000 S, 9500 B eller 9500 S. 

keybox och keycon är patent- och mönsterskyddad. keybox är testad hos semko

och uppfyller ce-kraven. testerna är utförda enligt norm en-60950 och emc

normer en-50081-1 och en-50082-1.

creone förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. 

fakta
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