Midlertidig eller fast montering:
Nøgleboksen er designet til at kunne hænge
på et hegn eller gelænder eller rundt om
andre genstande. Nøgleboksen kan også
fastmonteres med 4 skruer på en væg
eller lignende.
Rummelig:
Rummet i nøgleboksen passer til
at kunne indeholde flere fysiske
nøgler, adgangskort eller
nøglebrikker.

Smart nøgleboks der er
velegnet til virksomheder,
skoler, institutioner,
klubber mv. Det er kun
fantasien der sætter
grænser.

Smart
Nøgleboks
Bluetooth • Smart-koder

Smart-koder eller
bluetooth

NØGLEBOKS FUNKTIONER:
Sikkerhedsblokering
Hvis pinkoden tastes forkert 5
gange, blokkeres nøgleboksen i
5 minutter.

Smart-kode

Ud over at oprette normale pinkoder, kan
du via app'en oprette koder der virker i
et ønsket tidsrum, eller som kun virker én
gang.

Maskeringscifre
Indtast tilfældige cifre inden din
adgangskode for at reducere
risikoen for at aflure koden.

Bluetooth nøgler

Tidsstyrrede koder
Begræns dine koder til kun at virke i

Lad personer åbne boksen direkte fra
deres telefon, blot ved at oprette en fast,
tidsbegrænset eller engangs
bluetooth- nøgle direkte fra app'en.

Styr boksen fra hele verden

Opret smart-koder eller bluetooth nøgler
uanset hvor du befinder dig. Ved hjælp af
kryptografi er låsen offline og behøver
ingen adgang til internettet eller lignende.

en bestemt periode eller kun én
enkelt gang, for bedst mulig sikring.

Nød åbning
Hvis nøgleboksens batterier skulle

Specifikationer:
Nøgleboks v3 (ny model)
Indre dimensioner - bøjle
Indre opbevaringsplads
Vægt
Materialer
Åbning
Farve
Nødstrøm
Strøm
Batteri levetid
Brug
Temperatur

Certificeringer:

være flade, er det nemt at åbne
114 (B) x 166 (H) x 53 (T) mm
108 (B) x 87 (H) x 27 (T) mm
30 (B) x 33 (H) x 29 (T) mm
1kg
Zinklegering, stål, silikone gummi
Smart-koder, bluetooth
Sort
Powerbank MicroUSB (medfølger ikke)
4 AAA batterier
Op til 1 år
Til deling af nøgler mm.
Ned til -30°c

CE, FCC, IP54 (splash and dust
resistant), TUV certified for 100,000
cycles of opens/closes and
withstanding compression of 10kN
(1000kg)

boksen ved blot at bruge en
almindelig powerbank med
microUSB i bunden af boksen.

Log
Alle åbninger med bluetooth logges i
app'en, så det er muligt at se hvornår
og hvem der har åbnet boksen.

Auto genlås
Nøgleboksen låser automatisk når den
lukkes sammen.
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