KeySafe P500 – de meest veilige sleutelkluis op de markt!
Overzicht
De KeySafe P500 biedt een veilige en handige opbergplaats
aan de toegangsplek.
De P500 is vandaag de meest veilige sleutelkluis op de markt
en is uitgerust met tal van functionaliteiten die fysiek geweld
probleemloos weerstaan. En voor wie het nog veiliger wil,
kan de P500 worden geleverd met een alarmsensor die op
een alarmsysteem kan worden aangesloten.
De P500 wordt geleverd met een volledig geïntegreerde
weersbescherming om de kluis af te schermen tegen ijs,
sneeuw, water en stof.
Bouw
De KeySafe P500 is vervaardigd uit roestvast staal met een
schaal uit Zamak. De zware schaal uit zink is verstevigd met
platen uit roestvast staal zodat een driewandige kluis wordt
verkregen waarachter uw sleutels veilig zitten. Dergelijke
wanden uit drie lagen zijn veel beter bestand tegen geweld
met een koevoet, breekijzer, hamer, beitel of boor dan
enkelvoudige of dubbele wandconstructies. Een plaat uit
roestvast staal rondom de knoppen zorgt voor extra
bescherming. Bovendien is de plaat bestand tegen krassen
en vingerafdrukken.
Het robuuste vergrendelmechanisme maakt gebruik van een
lange schoot die de drievoudige wanden onderling
vergrendeld zodat het slot bijzonder braakbestendig is. Het
koppelingsmechanisme voorkomt dat de greep kan worden
opengebroken. Wanneer de P500 is vergrendeld en de kruk
wordt geforceerd, slipt de kruk door en draait die
gemakkelijk rond zonder dat het slot echter opengaat. Het
volstaat dan de kruk terug te draaien naar de gesloten
stand tot u een klik hoort waarbij de kruk opnieuw wordt
vergrendeld.
Homologaties
De KeySafe P500 werd zowel in het Verenigd Koninkrijk als in
Frankrijk getest tegen fysieke agressie. Het product verkreeg
het LPS1175 Level 1 certificaat in het Verenigd Koninkrijk en
het CNPP attest in Frankrijk.

Specificaties
 afmetingen, buiten: 81 x 149 x 64 mm (B x H x D)
 afmetingen, binnen: 47 x 76 x 18 mm (B x H x D)
 gewicht: 1,87 kg
Standaardkenmerken
 stevige metalen constructie
 veiligheidsbekleding uit roestvast staal
 toegang via handige drukknoppen
 codebeveiliging
 4096 mogelijke codecombinaties
 opslag voor 5+ sleutels
 weerbestendige afsluiting bijgeleverd
 geleverd inclusief 4 schroeven en sjabloon

Toepassingsmogelijkheden
 toegang tot privéwoningen in het kader van de
gezondheidszorg en thuisdiensten
 toegang tot kantoorgebouwen, winkels, afgelegen sites,
opslagruimten, vastgoedbeheer, materiaalopslag
 leveringen buiten kantooruren, toegang bij alarm of
noodsituaties
 kinderen die thuiskomen van school
 niet-begeleide onderhoudsservices
 reservesleutels, veilige opbergplek voor weggestopte
sleutels
 toegang bij noodsituaties, vakantiewoningen
Optie
 alarmsensor voor aansluiting op inbraakdetectie systeem
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