
Varianty řešení:
• klíčové depozity
• software pro správu

Elektronické klíčové
depozity CREONE
Elektronický systém bezpečné úschovy a distribuce 
klíčů a drobných cenností umožňující přehlednou 
správu klíčového hospodářství.

Ideální pro zajištění pohodlného vstupu do domu, 
bytu či kanceláře nebo pro airbnb.

Detailní popis řešení: 

Elektronické klíčové depozity jsou odolné ocelové skříně na ukládání klíčů ale i dalších 

cenností s elektronickým ovládáním zámku (na číselný kód, případně čip). Nabízí velice 

jednoduché a flexibilní řešení pro správu klíčového hospodářství. Jednotlivé klíče jsou 

po zadání kódu automaticky vydány pouze oprávněným osobám bez nutnosti obsluhy 

(např. recepčního nebo vrátného). Kapacitu systému je navíc možno libovolně 

navyšovat podle potřeby. Klíčové depozity jsou tak ideální pro hotelové recepce, 

půjčovny aut, úřady a všechny větší firmy i organizace.

Komponenty systému:

• Klíčové depozity KeyBox

• Volitelně software pro správu



KeyBox je elektronický klíčový depozit neboli schránka s elektronickým zámkem pro snadnou 

správu klíčového hospodářství. Schránky KeyBox jsou dostupné v řadě Basic, System a Expansion.

Depozity KeyBox Basic představují základní řadu elektronických schránek. Jsou vybavené 

klávesnicí pro zadávání přístupového kódu a programování. Dostupné jsou v několika variantách 

velikostí a provedení – jedna nebo dvě přihrádky s různým počtem háčků (celkem 29 až 216) 

nebo šest samostatných menších přihrádek. K libovolné kombinaci schránek je navíc možno 

přidat až 15 dalších skříněk z řady Expansion. Prostřednictvím jediné klávesnice pak lze ovládat 

a spravovat až 96 pozic (háčků nebo přihrádek) pro klíče.

Vyšší řadou jsou pak schránky KeyBox System, které nabízejí řadu pokročilých funkcí. Oproti 

základní řadě Basic umožňují nastavení časových oken (časových úseků, během nichž přístupový 

kód platí), sledování historie či použití stejného kódu pro více schránek. Lze je připojit k výstupu 

ze čtečky čipových karet nebo z alarmového systému. Systém je možno také připojit k počítači 

a správu provádět pomocí programu KeyWin Light.

Klíčové depozity KeyBox z řady Expansion jsou skříňky sloužící k rozšíření systémů ze schránek 

KeyBox řady Basic nebo System. Umožňují tak jednoduché navýšení kapacity systému klíčových 

depozitů o další přihrádky nebo háčky na klíče. Hlavní schránka ze systému Basic nebo System 

může být rozšířena až o 15 schránek řady Expansion. Schránky KeyBox Expansion jsou pak ovládány 

pomocí klávesnice na hlavní skříňce.

Schránky jsou dostupné v povrchové úpravě bílý lak nebo nerezová ocel, přičemž obě varianty 

jsou odolné vůči vlivům počasí. KeyBoxy z řady Basic a System vyžadují externí zdroj napájení 

(230 V), možná je také varianta se záložním napájením bateriemi pro případ výpadku napájení 230 V.

Klíčové depozity
KeyBox

KeyBox 9006B

KeyBox 9006E

KeyBox 9001B
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Software 
KeyWin Light

Klíčové depozity
KeyBox 
Keycontrol

KeyWin Light je software pro správu klíčových depozitů KeyBox System s kapacitou 

od deseti do několika tisíc klíčů. Navíc jej lze používat až pro sto skříněk v rámci jednoho 

systému – i na různých místech. Všechny události (např. otevření přihrádky nebo uvolnění 

klíče z háčku) jsou monitorovány a zaznamenávány a díky softwaru je možné snadno najít 

informace o každé skříňce i uživateli.

Software je flexibilní, jednoduchý a uživatelsky přívětivý. Umožňuje nastavovat, upravovat 

a mazat přístupová práva jednotlivých uživatelů, nastavovat časová okna, prohlížet histo-

rii událostí, omezit počet přístupů do skříňky pro uživatele a spravovat nastavení systému 

skříněk (vč. nastavení servisního kódu apod.)

Pro propojení se skříňkami KeyBox stačí do skříňky zasunout USB flash disk a použít 

servisní kód. Na flash disk se stáhne také záznam historie, který lze následně zobrazit 

na počítači. Díky softwaru lze na počítači jednoduše přidávat, mazat a upravovat 

přístupové kódy i prohlížet historii událostí a následně všechny změny nahrát pomocí 

flash disku zpět do skříňky.

Klíčové depozity řady KeyBox Keycontrol umožňují identifikaci klíčů pro monitoring a kontrolu 

každého jednotlivého klíče. Schránka vyžaduje externí napájení (230 V). Je vybavena 

displejem pro snadné a pohodlné ovládání, záložním bateriovým napájením, alarmovým  

kontaktem pro dveře a bzučákem a umožňuje využít funkci hodin a časových zón. 

Pro správu systému je nutný program KeyWin 6.

KeyBox 9400SC



Schránky jsou dostupné v provedení s povrchovou úpravou odolnou vůči vlivům počasí 

a v různých variantách kapacity (vždy jedna přihrádka s různým počtem háčků). 

Největší verze má navíc ve spodní části dodatečnou přihrádku pro uložení cenností.

Menší varianty velikostí (kapacita 42 nebo 84 klíčů) jsou v podobě klasické skříňky s dvířky 

a každou skříňku lze rozšířit o jednu další skříňku z řady Expansion. Větší provedení 

(kapacita 224 nebo 924 klíčů) pak mají podobu skříně s výsuvnými zásuvkami 

a ty lze rozšířit přidáním další skříně téhož typu. 

KeyWin6 je komplexní nástroj pro správu klíčového hospodářství. Jeden i více správců 

může řídit klíčové depozity a klíče odkudkoli na světě. Software umožňuje udělovat 

přístupová práva jak individuálnímu uživateli, tak i skupinám, a to pro příslušný klíč 

nebo skupiny klíčů a zvolený čas. Automatická registrace zajišťuje neustálý přehled 

o tom,  kdo a kdy si klíče vzal nebo vrátil.

Program je dostupný ve třech verzích dle rozsahu funkcí: Small - pro jeden depozit 

z řady KeyBox Keycontrol, Medium - až pro 5 depozitů z řady KeyBox Keycontrol, 

Large - pro neomezený počet depozitů z řady KeyBox Keycontrol.

Instalace může být ve verzi na serveru CREONE pro on-line správu depozitů 

v libovolných místech (pronájem softwaru s pravidelnou aktualizací) nebo 

na serveru uživatele ( jednorázová odborná instalace).

Klíčové depozity
KeyBox 
Keycontrol

Software
KeyWin 6

KeyBox 9700SC
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A) Požadavky na montáž 

Skříně KeyBox vyžadují pouze napájení 230 V, skříně KeyBox Keycontrol paki přístup 
do počítačové sítě.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

Je nutné si uvědomit, zda půjde jen o distribuci klíčů nebo i jiných produktů a zda bude 
potřeba přesná i zpětná kontrola vyzvedávání. Dle toho se pak volí vhodná varianta 
provedení skříně a případné použití softwaru.

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Cena je dána pouze zvolenou variantou produktu.

D) Limity / modularita řešení 

Vzhledem k možnosti rozšiřování základní skříně o rozšiřovací moduly je možno rozsah 
distribuovaných klíčů zvyšovat i dodatečně. U skříní KeyBox Keycontrol je pak možno 
volit čepy pro upevnění klíčů se zámkem nebo bez zámku a doplňovat lišty pro uchycení 
klíčů. Základní skříň je možno doplnit čtečkou čipů MIFARE a nahradit nebo zdvojit způsob 
registrace uživatelů (PIN nebo čip, PIN i čip).

E) Tipy před montáží 

Pro použití software KeyWin6 je nutné povolit určité protokoly – je nutná součinnost 
se správcem sítě klienta.
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