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KEYBOX 2011 je elektronická 

klíčovnice pro bezobslužný provoz 

recepcí a vrátnic objektů. 

Jedná se o novou řadu 

bezpečnostních skříní (depozitů), 

které jsou svým provedením určeny 

např. pro ukládání klíčů, mobilních 

telefonů, dokladů od vozidel nebo 

popřípadě jiných drobných 

předmětů.  

Modelová řada KEYBOX 2011 navazuje na předchozí řadu KEYBOX 2007, jejíž 

výroba byla ukončena. Luxusní design předurčuje depozit k umístění do 

administrativních prostor jako doplněk interiéru. 

ZÁKLADNÍ POPIS 

KEYBOX 2011 je vybaven hlavními dveřmi, které 

jsou blokovány elektromagnetickým zámkem se 

zpětným hlášením. V současné době jsou 

vyráběny tři modely typové řady KEYBOX 2011: 

 KEYBOX28 (28 zásuvkových přihrádek), 

 KEYBOX52 (52 zásuvkových přihrádek), 

 KEYBOX104 (104 zásuvkových přihrádek). 

Přihrádky jsou blokovány proti vyjmutí 

elektromagnetickými zámky. Na pravé straně od 

dveří je instalován výsuvný box elektroniky, ve 

kterém je instalována klávesnice, informační 

displej 2 x 16 znaků, reproduktor a tlačítka pro 

aktivaci systému při provozu na záložní baterie. 

Přístup do KEYBOX je možné podmínit zadání PIN 

na klávesnici zařízení. 

KEYBOX je možné používat jak v ON-LINE 

režimu, kdy je integrován do systému ALTEX 

s patřičným softwarovým modulem, tak ve verzi 

OFF-LINE s využitím numerické klávesnice. Stav 

KEYBOX je signalizován textovou zprávou na 

displeji zařízení a zároveň akusticky se  slovním 

hlášením reprodukovaným zvukovým systémem. 
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V případě ON-LINE provozu se systémem ALTEX je možné pomocí modulu SW-KEY-ON monitorovat 

stav a historii otevření přihrádek včetně informace o tom, kdo přihrádku uvolnil. Toto hlášení může být 

spojeno s patřičným ALERTEM (upozorněním) na terminál bezpečnostního systému ALTEX. S centrální 

jednotkou může zařízení komunikovat přes datovou síť ETHERNET nebo datovou sběrnici RS485. 

Zásuvky je možné vybavit čipem pro identifikaci nejen přítomnosti, ale i pozice zásuvky v KEYBOX. 

KEYBOX je možné vybavit interní kamerou k monitorování vybraného prostoru kolem zařízení, 

s možností provedení záznamu události na základě předem definovaného vzruchu. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Model KEYBOX28 KEYBOX52 KEYBOX104 

Počet přihrádek  
(materiál ABS - černý) 

rastr 4 x 7 přihrádek rastr 4 x 13 přihrádek rastr 8 x 13 přihrádek 

Modifikace 
lze dodat i větší kovové přihrádky, ale vždy v předem definovaném formátu vycházejícím 
z rastru 4 x 7, 4 x 13, 8 x 13 

Barevné řešení skříně Matová černá RAL7016 v kombinaci s kartáčovaným nerezem 

Vnitřní rozměr přihrádky 72 x 42 x 185 mm 

Vnější rozměr přihrádky 80 x 50 x 205 mm 

Signalizace 28 / 52 / 104 x LED, akustická – reproduktor, displej 2 x 16 znaků  

Počet uživatelů KEYBOX OFF LINE max. 6100, ON LINE 6100 

Historie otevírání KEYBOX OFF LINE max. 3000 záznamů, ON LINE bez omezení (kapacita systému) 

Čas událostí 
 OFF LINE lokální hodiny reálného času 
 ON LINE synchronizace na systémový čas 

Komunikační rozhraní standardně galvanicky oddělené RS485 nebo ETHERNET (TCP/IP) 

Možné ID technologie MIFARE, TIRIS, EM MARIN, HID, MOTOROLA, COTAG 

Provozní podmínky 

Napájení 230 V AC / 600 VA, v STANBY 30 VA 

Zálohování 2x akumulátor 12V/7Ah 

Doba provozu na baterie min. 1 hod., při dvojnásobném otevření / min. 

Elektromagnetická kompatibilita B ITE dle ČSN EN 55022 

Krytí IP40 

Provozní teplota -10°C až +55°C 

Skladovací teplota -40°C až +60°C 

Provozní vlhkost Relativní vlhkost <93% 

Rozměry depozitu (Š x V x H) 627 x 581 x 347 mm 627 x 989 x 347 mm 991 x 989 x 347 mm 

Rozměry stojanu (Š x V x H) - 627 x 581 x 347 mm 991 x 581 x 347 mm 

Hmotnost netto 40 kg 75 kg 135 kg 

Montáž  ukotvení na zeď 
Ukotvení na zeď a stojan 

KEY-STOJ-52 
Ukotvení na zeď a stojan 

KEY-STOJ-104 

Objednací čísla 

Modely základní 110141 110144 110146 

Modely s rozšířením CCTV 110142 110143 110145 

Stojan pod KEYBOX není 110147 110153 

 

 
 
 

ALIMEX s.r.o.              

Ke Zvoli 339 

252 41 Dolní Břežany - Praha západ 

Tel: +420 241 097 111,  

Tel: +420 602 123 333 

K. Weise 3, 370 04 České Budějovice 

Tel: +420 387 020 711,  

Brno, Tel: +420 736 504 284 

Pardubice, Tel: +420 736 504 245 

Mečnikovova 1308/14, 703 00 Ostrava -Vítkovice, Tel: +420 596 625 902 
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ALIMEX SECURITY s.r.o. 

Trenčianska 2467 
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Tel: +421 911 273 036 

jkasovic@alimexsecurity.sk 

  

 

 

mailto:alimex@alimex.cz
mailto:jkasovic@alimexsecurity.sk

