
  

 

 

 

 
 

Produktový list 

KeySafe Pro Portable pro 10 klíčů

Přehled 

Klíčový trezor poskytuje cenově dostupné, profesionální 
provedení úložiště klíčů pro průmyslové nebo obytné 
lokality. Snadné použití přístupu pomocí tlačítka poskytuje 
více než 4 000 kombinací, které mohou být resetován tak 
často, jak je potřeba. Páčka páky umožňuje jednorázové 
ovládání, zatímco automatický reset zámku umožňuje 
uživatelům zavřít víko, aniž by se navolil požadovaný kód. 
Montážní prvky jsou součástí pro bezpečné připevnění 
klíčového trezoru na rovnou plochu. KeySafe Pro 
Permanent mount je k dispozici s úložnou kapacitou 5 
nebo 10 klíčů. Další variantou je KeySafe Pro Portable 
s kapacitou 10 klíčů, který lze připevnit například na 
bránu, plot, trubku a jiným konstrukcím. 
 

KeySafe Pro je ideální pro 

• Vstup do škol   

• Péčí o seniory 

• Úklidovou službu 

• Péči o mazlíčky 

• Skladovací budovy 

• Vstup bránou/brankou 

 

 

Standardní vlastnosti 

• Masivní kovová konstrukce 

• Snadný přístup pomocí tlačítka 

• Přístup pomocí tlačítka s více než 4 000 
kombinacemi 

• Barevný odolný nástřik 

• Konstrukce dvojité stěny pro průmyslové použití 

• Automatické resetování zámku  

• Otočná páčka odemčení pro ovládání jednou rukou 

• Velká kapacita pro přístupové karty a klíče 

• Kapacita až 5-ti klíčů 
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Techfors CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu specifikace produktu bez předchozího upozornění.  

Pro nejaktuálnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení. 

www.techfors.cz 

Specifikace 

  Parametry 

     Vnější rozměry  76.2 x 184.15 x 57.15 mm 

     Vnitřní rozměry  55.88 x 86.36 x 22.86 mm 

     Váha  0.898 kg 

  Fyzikální odolnost 

     Solná mlha ASTM B117-02; 96 hod. 

     Mrznoucí déšť MIL-STD-810F, Metoda 521.2; -25°C, 6.35 mm 

     Odolnost vůči chemikáliím  Standardní domácí 
prostředky 

     Odolnost UV ASTM G115, cyklus 1; 1000 hodin bezu spreje 

     Odolnost vůči prachu  SAE J1211-78,4.5;24 hodin 

  Výkon  

     Cykly  7500 cyklů (otevřít/zavřít) 

     Počet unikátních kódů 4096 

Kódy pro objednání 

Kód Popis 

002115 KeySafe Pro Pernament mount pro 10 klíčů 

002118 KeySafe Pro Pernament mount pro 5 klíčů 

002138 KeySafe Pro Portable pro 10 klíčů (monáž 
na brány, branky, trubky, atd…) 


