
KeyGarage ™ 767 are un cod numeric reglabil individual și este 
potrivit pentru depozitarea cheilor și a cardurilor. 

O casă pentru multe chei: Cu KeyGarage ™ 767, cheile și cardurile dvs. 
pot fi depozitate convenabil și în siguranță. În interiorul carcasei metalice 
robuste există spațiu pentru până la 20 de chei și 17 carduri.  Carcasa 
metalică poate fi deschisă numai cu un cod numeric. Aceasta înseamnă 
că doar persoanele autorizate au acces - ceea ce este deosebit de util 
pentru grupurile de persoane care se schimbă frecvent: meșteșugari, 
turiști, închirieri de vehicule, personal de îngrijire și altele 
asemenea. Câmpul tactil cu butoane este acoperit de o clapă robustă. 767 
poate fi montat pe perete în zona exterioară protejată. 

Technologii: 

• Carcasa metalica stabila 
• Clapeta de inchidere din zinc turnat sub presiune cu mecanism buton 
• Cod numeric de până la 10 cifre reglabil individual 
• Trebuie introdus și codul numeric pentru a închide clapeta  
• Clapetă din plastic pentru a proteja împotriva umezelii și murdăriei etc. 
• Montare pe perete cu racorduri cu șuruburi 
• Capacitate pentru până la 17 carduri de plastic sau 20 de chei  
• Dimensiuni exterioare ale carcasei: 84 x 119 x 47 

Utilizare si aplicare: 

• Pentru depozitarea în siguranță a cheilor sau a obiectelor de valoare mici 
pentru persoanele autorizate 

• Acces rapid și ușor pentru grupuri de persoane care se schimbă frecvent 
(de exemplu, meșteri, servicii, oaspeți de vacanță, închirieri de vehicule, 
blocuri de apartamente) 

• Accesibilitate prin determinarea și transmiterea codului numeric 
• Pentru montare pe perete în interior sau în spații protejate exterioare  

Variante: 

• Culoare: negru-argintiu 
• 777: KeyGarage ™ Pentru fixare cu suport, de ex. B. pe clanţa uşii 

Date technice: 



ÎNĂLȚIMEA  A: 80 mm 

ÎNĂLȚIMEA F:  120 mm 

NUMĂR DE 
CARDURI DE 
PLASTIC: 

14 

CULORARE: negru argintiu 

CONSTRUCTIE:  
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ADÂNCIME E:  45 mm 

GREUTATE: 648 g 

NUMĂR DE 
CHEI: 

 20 


