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A Global Company

Mekanisk nøgleskab



KEYper® Systems mekaniske nøglestyringssystem er en 
e�ektivog prisbillig løsning til nøglestyring. Vores
patenterede løsninger er enkle, nemme at installere og
anvende. De giver den ekstra kontrol du har brug
for at forbedre produktiviteten, og for at reducere
ekstraomkostninger på grund af tabte nøgler.

Dette system er meget enkelt at bruge og nemt at styre. 
KEYper® Systems mekaniske nøgleskab giver et hurtigt 
overblik over hvilke nøgler der er checket ud, og hvem 
der �ernede dem.

For at opfylde forskellige krav til kapacitet fås KEYper®

Systems mekaniske nøgleskab i �ere størrelser. Hver enhed er

baseret på anvendelsen af ”5-nøgle-moduler”, der kan kombi-

neres til løsninger,  der kan håndtere 5, 10, 15, 25, 50, 100

eller 150 nøgler ad gangen!

Enkelt-nøgler eller genstande som fx værktøj, forhandlerpla-

der og endda håndholdte scanner-enheder kan håndteres 

med ”Enkelt-nøgle Administrationssystemet”.

-

Mekanisk nøgleskab

M15/1
M50E

MHC w/M100/1

MRC300

Sådan virker det:

•  Hver nøgle sidder fast i en KEYper® nøglering hvori der også sidder en nøglepind monteret. Nøglepinden 
sættes ind i den venstre plads for hver nøgleplacering på brættet, og låses fast.

•  Autoriserede brugere indsætter deres personlige adgangspinde i det rigtige hul ved den ønskede nøgle, og drejer 
den for at frigøre nøglen til udtagning. Adgangspinden forbliver låst på brættet, indtil man sætter nøglepinden 
tilbage efter brug.

•  For at returnere nøglepinden med nøglen, sættes nøglepinden 
tilbage i det venstre hul, og derefter drejes adgangspinden for at 
fastlåse nøglepinden i det korrekte hul.
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Enhed Kapacitet Højde Bredde Dybde Vægt

A51 1 nøgle 1.5 5 1 0,5 kg

M5/1 5 nøgler 4.0 21.375 1.3 1,8 kg

M10/1 10 nøgler 5.375 21.375 1.3 2,3 kg

M15/1 15 nøgler 7.0 21.375 1.3 2,7 kg

M25/1 25 nøgler 10.0 21.375 1.3 3,2 kg

M50/1 50 nøgler 17.5 21.375 1.3 6,4 kg

M100/1 100 nøgler 32.5 21.375 1.3 11,3 kg

M150/1 150 nøgler 47.5 21.375 1.3 14,5 kg

M25E 25 nøgler 16.0 24.375 6 15,4 kg

M50E 50 nøgler 24.0 24.375 6 21,8 kg

M100E 100 nøgler 38.75 24.375 6 39,0 kg

M150E 150 nøgler 53.375 24.375 6 44,0 kg

MHC - 41 21.5 19.5 8,2 kg

MHCD - 41 23 19.5 97,5 kg

MRC – Small - 56 24 30 30,4 kg

MRC – Large - 56 47 30 34,5 kg

MWM-Large - 48 29 0.75 12,3 kg

MWM-Small - 27 29 0.75 7,3 kg

Nøgleringsfarver:
• Hvid

• Sølv

• Gul

• Orange

• Blå

• Rød

Nøglepindsfarver:
• Hvid

• Gul

• Rød

• Blå

• Sølv

• Gylden/brun

• Grøn

• Limegrøn

• Blå/grøn

• Pink/lilla

• Orange

Keyper  nøgler ing holder  
dine nøgler  og nøglepind-  
s ikkert  sammen.
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A Global Company
KEYperSystems.dk

Telefon: +45 31 228 800  
Info/salg: info@keypersystems.dk 

KEYper® Systems DANMARK

• INGEN månedlige gebyrer, fornyelsesgeby   
  rer for software, selvfornyende kontrakter   
  eller langtidskontrakter

• Tilbehør til fornuftige priser

• Modulært system designet for nem
  udvidelse

• Patenteret, ”state-of-the-art” elektroniske   
  kredsløb

• Patenteret, ”Sturdi-lock” nøgleringe til   
  større og tungere nøgler

• Plug and play design

• Web-baseret administration

• Touch screen-teknologi

• Flere login-muligheder: Fingeraftrykgenken 
  delse, PIN-koder, magnetkort-swipe, og    
  kortlæsere for ”nærhedsa�æsning”

• Muligheder for dataimport

• Nød-nøgle�nder giver mulighed for adgang   
  og �nde nøgler i det sikre kabinet i tilfælde           
  af strømsvigt

• Standardrapporter til en række brancher, og
  mulighed for at lave dine egne 

• Indbygget diagnostik med mulighed for   
  �ernfejl�nding

• Kraftig stålkonstruktion og dermed et   
  robust og sikkert skab til vigtige og værdi  
  fulde genstande

• Forskellige monteringsmuligheder - fritstå                      
  ende eller vægmonteret

• Online uddannelse

• FAQq’s med video support

• Detaljerede manualer for brugere        
og administration

• Uddannelse og certi�cerede installatører

Hvorfor vælge KEYper® Systems?


