
KeyBox Keycontrol.
Intelligente sleutelkasten.

by 

KEYWIN6
KeyWin6 is een verdere ontwikkeling van 

het meest uitgebreide beheertool van de 

markt voor de veilige hantering van sleutels 

en waardevolle spullen. Met de grootst 

mogelijke nauwkeurigheid beheren een of 

meer beheerders sleutels en kluizen, waar 

ter wereld ze zich ook bevinden. Afhankelijk 

van uw wensen kunt u kiezen tussen de 

KeyWin6 IoT-cloudservice op basis van 

IoT-technologie via Microsoft Azure of een 

lokale software-installatie.

Bekijk het volledige 
assortiment op  
www.creone.nl

NIEUWS
IoT



Uw Keycontrol-systeem kan heel divers zijn en enkele tot duizenden 

sleutels bevatten. Naarmate de behoefte groeit, kunt u uw sleutelkast 

eenvoudig uitbreiden met meerdere strips en sleutelplaatsen of met 

meerdere kasten in hetzelfde systeem. Koppel een intelliPin aan een 

sleutel en hang hem vervolgens op aan een strip aan de muur of in 

de kast. Elke afzonderlijke IntelliPin heeft een unieke ID, waarmee u 

gemakkelijk rechtstreeks vanuit de webapplicatie KeyWin6 de status 

van individuele sleutels kunt identificeren. De sleutelkasten zijn voorzien 

van een display, eenvoudig menubeheer en een zoekfunctie. De kasten 

zijn uitgerust met batterijback-up, alarmen en 14 sleutelplaatsen op elke 

strip.

Modellen voor Keycontrol.

Kies tussen vergrendelde en 
niet-vergrendelde sleutel-

plaatsen.

Beheer tot 924 sleutelplaatsen in een kast

9400 SC
Maximaal 42 sleutelplaatsen, 3 strips. 

Afmetingen (hbd): 370x746x140 mm.

Gewicht, volledig uitgerust: 25 kg.

9500 SC
Maximaal 84 sleutelplaatsen, 6 strips. 

Afmetingen (hbd): 730x746x140 mm.

Gewicht, volledig uitgerust: 30 kg.

9500 EC
Maximaal 84 sleutelplaatsen, 6 strips.

Afmetingen (hbd): 730x746x140 mm.

Gewicht, volledig uitgerust: 30 kg.

9550 SC
Maximaal 210 sleutelplaatsen, 15 strips. 

Afmetingen (hbd): 1460x746x140 mm.

Gewicht, volledig uitgerust: 70 kg.

Deur: Kies tussen een plaatstalen of 

glazen deur 

9550 EC
Maximaal 210 sleutelplaatsen, 15 strips. 

Afmetingen (hbd): 1460x746x140 mm.

Gewicht, volledig uitgerust: 70 kg.
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9600 SC
224 sleutelhangers, maximaal 16 strips.

Afmetingen (hxlxd): 1460x746x140 mm.

Poids garni: 70 kg.

9700 SC
924 sleutelhangers, maximaal 66 strips.

Afmetingen (hxlxd): 1460x746x140 mm.

Poids garni: 70 kg.
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Veiligheid voorop.

Grotere capaciteit en meer functies.
Gebruikers
• Zelfgekozen of willekeurige pincode
•  Inloggen via pincode of kaartlezer
•  Mogelijkheid om de code te wijzigen bij 

de kast
•  Deactiveren van gebruikers
•  Geldigheidsduur gebruikers
•  Individuele taalinstelling
•  Beperk het aantal sleutelafgiftes
•  Gebruikerstype (tweefactorauthenticatie)
•  Uitgebreide zoekfunctie

Gebeurtenislogboek
• Logboeken van software en kasten
•  Selectie van wat in het logboek wordt 

weergegeven
•  Intelligente zoekfunctie
•  Sorteren op datum of gebeurtenissen
•  Duidelijke alarmindicaties
•  Rapporten via PDF
•  Alarm doorgezonden naar E-mail

Sleutelkasten
• Zoekfunctie in display
•  Informatie over wie een sleutel heeft
•  Servicemenu voor configuratie
•  Beheerderscode met volledige machtiging

•  Top 10 meest frequente gebruikers
•  Top 10 meest gebruikte sleutels
•  Statistiek over het totale aantal sleutels 

dat op dat moment is afgegeven
•  Statistiek rond het totaal aantal sleutels 

en groepen in het systeem

Sleutels 
• Tijdslimiet
•  Zoekbare verborgen sleutel-ID
•  "Kleurgroepering" van sleutels
• Grafisch sleuteloverzicht
•  Een sleutel in een of meer kasten
•  Vrije of vaste sleutelpositie

Instellingen
• Kastoverzicht
•  Beheerdersoverzicht
•  Gebruikers importeren via XML
•  Gebruikers of sleutels exporteren naar 

PDF
•  Aantal tekens voor codes
•  Kaartlezer toevoegen/verwijderen
•  Productinformatie
•  E-mailinstellingen voor 

alarmgebeurtenissen
•  Taalkeuze

•  Automatisch of vast IP-adres
•  Deuralarm
•  Sleutelalarm
•  Inbraakalarm
•  Smart-mode
•  Aansluiting voor externe lezer
•  Aansluiting voor extern alarm

Groepen
• Groepen voor gebruikers, sleutels en 

deuren
•  Tijdskanalen
•  Eenvoudig beheer via groepen
•  Goed overzicht met groepen

Beheerders
• Beheerdersrechten aanpassen
•  Selectie van kast om te beheren
• Alleen informatie over eigen kasten
•  Activiteiten worden vastgelegd in logboek

Reservering
• Reserveer specifieke sleutel
•  Beperk de toegang voor andere 

gebruikers voordat u gaat reserveren

Rapporten
• Dagelijkse statistiek over alarmen en 

sleutelafgifte

Selecteer het aantal sleutelstrips in uw kast

Bouw naar behoefte een systeem met sleutelstrips op in gekeurde kasten 

en beveilig de sleutels tegelijkertijd tegen diefstal. Veilig, eenvoudig sleu-

telbeheer en maximaal overzicht over elke afzonderlijke sleutel. Gekeurd 

volgens SSF3492.

Flexibel en veilig beheer wanneer het bedrijf hogere eisen stelt

8500 KR
Maximaal 98 sleutelplaatsen, 7 strips.  

Afmetingen (hbd): 730x650x250 mm. 

Gewicht, volledig uitgerust: 98 kg.

8600 KR
Maximaal 308 sleutelplaatsen, 22 strips. 

Afmetingen (hbd): 1600x575x850 mm.

Gewicht, volledig uitgerust: 245 kg.

8700 KR
Maximaal 616 sleutelplaatsen, 44 strips.

Afmetingen (hbd): 1600x800x850 mm.

Gewicht, volledig uitgerust: 345 kg.



Contact 

Als u meer wilt weten, bent u van harte welkom 

om contact met ons of een van onze dealers op te 

nemen. Voor meer informatie en contactgegevens van 

uw dichtstbijzijnde dealer, zie www.creone.nl.

Creone AB

Tel: 0140 38 61 80

Fax: 0140 38 61 89

E-mail: mailbox@creone.com

Bezoekadres: Malmgatan 8, 573 38 Tranås, Zweden

Postadres: Box 148, S-573 22 Tranås, Zweden

Dealers


