
KeyBox Keycontrol.
 Intelligenta nyckelskåp.

by 

KEYWIN6
KeyWin6 är en vidareutveckling av markna-

dens mest omfattande administrationsverk-

tyg för säker nyckel- och värdesakshante-

ring. Med högsta möjliga precision hanterar 

en eller flera administratörer nyckel- och 

värdeskåp oavsett var i världen de befinner 

sig. Beroende på era behov så väljer ni 

mellan KeyWin6 IoT molntjänst som bygger 

på IoT-teknik via Microsoft Azure eller en 

lokal programvaruinstallation.

Se hela sortiment på 
www.creone.se

NYHET
IoT



Ditt Keycontrol-system kan innehålla allt från ett fåtal, upp till flera 

tusen nycklar. I takt med att behovet växer kan du enkelt komplettera 

med flera lister och nyckelplatser i ditt nyckelskåp, eller med flera skåp 

i samma system. Para samman IntelliPin och nyckel, placera sedan i 

list på vägg eller i skåp. Varje enskild IntelliPin bär ett unikt ID, vilket 

gör att du direkt från webbapplikation KeyWin6 enkelt identifierar status 

för enskilda nycklar. Nyckelskåpen är utrustade med display, enkel meny-

hantering och sökfunktion. Skåpen är utrustade med batteribackup, 

larm och 14 nyckelplatser på varje list.

Modeller för Keycontrol.

Välj mellan låsta och olåsta 
nyckelplatser.

Kontrollera upp till 924 nyckelplatser i ett skåp

9400 SC
Maximalt 42 nyckelplatser, 3 lister. 

Mått (hbd): 370x746x140 mm.

Vikt, fullbestyckad: 25 kg.

9500 SC
Maximalt 84 nyckelplatser, 6 lister. 

Mått (hbd): 730x746x140 mm.

Vikt, fullbestyckad: 30 kg.

9500 EC
Maximalt 84 nyckelplatser, 6 lister.

Mått (hbd): 730x746x140 mm.

Vikt, fullbestyckad: 30 kg.

9550 SC
Maximalt 210 nyckelplatser, 15 lister. 

Mått (hbd): 1460x746x140 mm.

Vikt, fullbestyckad: 70 kg.

Dörr: Välj mellan plåt- eller glasdörr 

9550 EC
Maximalt 210 nyckelplatser, 15 lister. 

Mått (hbd): 1460x746x140 mm.

Vikt, fullbestyckad: 70 kg.

NYHET

9600 SC
224 emplacements, 16 racks maximum.

Dimensions (hxlxp): 1460x746x140 mm.

Poids garni: 70 kg.

9700 SC
924 emplacements, 66 racks maximum.

Dimensions (hxlxp): 1460x746x140 mm.

Poids garni: 70 kg.
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Säkerheten i första rummet.

Ökad kapacitet och fler funktioner.
Användare
• Vald eller slumpad PIN-kod
•  Inloggning via PIN-kod eller kortläsare
•  Möjlighet att ändra kod vid skåpet
•  Inaktivering av användare
•  Giltlighetstid för användare
•  Individuell språkinställning
•  Begränsa antal nyckeluttag
•  Användartyp (tvåfaktorsautentisering)
•  Utökad sökfunktion

Händelselogg
• Logg från programvara och skåp
•  Val av vad som visas i logg
•  Intelligent sökfunktion
•  Sortera på datum eller händelser
•  Tydliga larmindikationer
•  Rapporter via PDF
•  Larm vidabefodrat till E-mail

Nyckelskåp
• Sökfunktion i display
•  Information om vem som har nyckel
•  Servicemeny för konfiguration
•  Administrationskod med full behörighet
•  Automatisk eller fast IP-adress
•  Dörrlarm

•  Statistik kring antal nycklar och  
grupper totalt i systemet

Nycklar 
• Tidsbegränsning
•  Sökbart dolt nyckel-ID
•  ”Färggruppering” av nycklar
• Grafisk nyckelöversikt
•  En nyckel i ett eller fler skåp
•  Fri eller fast nyckelposition

Inställningar
• Skåpsöversikt
•  Administrationsöversikt
•  Importera användare via XML
•  Exportera användare eller  

nycklar till PDF
•  Antal tecken för koder
•  Lägg till / ta bort kortläsare
•  Produktinformation
•  E-mail inställningar för larmhändelser
•  Val av språk

•  Nyckellarm
•  Inbrottslarm
•  Smart-mode
•  Anslutning för extern läsare
•  Anslutning för externt larm

Grupper
• Grupper för användare, nycklar och luckor
•  Tidkanaler
•  Enkel administration via grupper
•  Bra översikt via grupper

Administratörer
• Anpassa administratörs rättigheter
•  Val av skåp som ska administreras
• Endast information om egna skåp
•  Aktiviteter registreras i logg

Reservation
• Reservera specifik nyckel
•  Begränsa åtkomst för övriga användare 

innan reservation

Rapporter
• Daglig statistik om larm och nyckeluttag
•  Topp 10 mest frekventa användarna
•  Topp 10 mest frekvent använda nycklarna
•  Statistik kring totalt antal nycklar uttagna 

för stunden

Välj antalet nyckellister i ditt skåp

Bygg upp ditt system av nyckellister efter behov i klassade skåp och trygga 

samtidigt nycklarna mot stöld. Säker, enkel nyckelhantering och maximal 

överblick över varje enskild nyckel. Klassat enligt SSF3492.

En flexibel och säker hantering när verksamheten ställer högre krav

8500 KR
Maximalt 98 nyckelplatser, 7 lister.  

Mått (hbd): 730x650x250 mm. 

Vikt, fullbestyckad: 98 kg.

8600 KR
Maximalt 308 nyckelplatser, 22 lister. 

Mått (hbd): 1600x575x850 mm.

Vikt, fullbestyckad: 245 kg.

8700 KR
Maximalt 616 nyckelplatser, 44 lister.

Mått (hbd): 1600x800x850 mm.

Vikt, fullbestyckad: 345 kg.



Kontakt 

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig 

till oss eller till någon av våra återförsäljare. Mer 

information och kontaktinformation till närmaste 

återförsäljare hittar du på www.creone.se.

Creone AB

Tel: 0140 38 61 80

Fax: 0140 38 61 89

E-post: mailbox@creone.com

Besöksadress: Malmgatan 8, 573 38 Tranås

Postadress: Box 148, S-573 22 Tranås

Återförsäljare


