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20 KULCSHOZ VAGY 14 KÁRTYÁHOZ
A konzolos, egyedileg beállítható számkódos KeyGarage™ 797 kulcsdobozunk alkalmas kulcsok és kártyák tárolására.
A kulcsok lábtörlő vagy a virágcserép alá rejtése már a múlté. A KeyGarage™ 797 kulcsdobozunk ugyanis kényelmes és
biztonságos módja kulcsainak és kártyáinak tárolásának. A masszív fémházban akár 20 kulcs és 14 plasztikkártya is
elfér. A hozzáférés állítókerekekkel beállítható, négyjegyű számkóddal történik. Így csak az arra jogosult személyek
férhetnek hozzá. Ez különösen hasznos gyakran változó személycsoportok, például mesteremberek, üdülővendégek,
járműkölcsönzők, ápolószemélyzet és hasonlók esetében. A konzollal ezt a kulcsdoboz például kilincsekre akasztható.
Javasoljuk, hogy a KeyGarage™ 797 kulcsdobozt védett kültéri területeken használja.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•

Stabil fémház
Cink présöntvényből készült zárófedél, számkerekekkel
Egyedileg beállítható, 4 jegyű számkód
Védőfedél tolómechanikával
Műanyagborítású ház és kengyel a karcolással szembeni védelemhez
Kapacitás max. 14 plasztikkártya vagy 20 kulcs
Műanyagborítású ház és kengyel a karcolással szembeni védelemhez

Működés és felhasználás
•
•

A kulcsok vagy kisebb értéktárgyak arra jogosult személyek részére való biztonságos megőrzéséhez
Gyors és egyszerű hozzáférés gyakran változó személycsoportok esetén (pl. mesteremberek, szerviz, nyaralók,
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•
•

járműkölcsönzők, társasházak)
Hozzáférési lehetőség a számkód meghatározása és továbbadása által
Kengyeles rögzítés a rugalmas és ideiglenes használathoz, pl. ajtógombokon, korlátokon vagy fogantyúkon

Variánsok
•
•

Szín: fekete-ezüst
787: KeyGarage™ fali felszereléshez

Technische Daten - 797 kengyellel
Azonos zárlat
Kengyel belső magasság (c)
Kengyel belső szélesség (b)
Kengyelátmérő (d)
Kulcsok száma
Kódkártyák száma
Magasság (f)
Mélység (e)
Otthonbiztonság biztonsági
szint
Szélesség (a)
Szín
Súly
EAN

Nem
49 mm
36 mm
10 mm
20
14
180 mm
45 mm
4
85 mm
fekete-ezüst
770 g
4003318463303
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