Calm
C
are Nycke
N el
Calmare
C
Nyckkel är ett rostffritt nyckelskå
åp av hög kvvalitet för auto
omatlarmsägaren. Skåpet äär framtaget för att
underlätta
u
för rräddningstjänsstens insatssty
yrka att nå fra m på effektiva
aste tid.
Tidsvinsten
T
kan bli mycket stor
s när man pratar
p
om båd
de sekunder och
o minuter i sammanhange
s
et. Detta inneb
bär att
eventu
uella driftstopp i företagets verksamhet kkan minskas eller
e
till
och m
med undvikas.
Calma
are Nyckel errbjuder fastigh
hetsägaren ettt säkert och enkelt
sätt a
att göra fastigh
hetens nyckel tillgänglig förr räddningstjänsten.
produkt gynnar därmed båd
de fastighetsäägaren själv och
o de
Vår p
arbetar med brandbekämp
pning. Ett Caalmare Nyckel skåp
som a
install eras helt sonika utanför fas
stigheten och ffastighetens nycklar
n
låses säkert in i dettta skåp.
elskåpet Calm
mare Nyckel är
ä larmat, inbbrottssäkert, rostfritt
r
Nycke
samt certifiera
ad av SP (Sveriges
(
Te
ekniska Forskkningsinstitut). Skåpet ka
an endast öpppnas av behörig
Räddningstjäns
R
st. Detta gör att
a fastighetsäg
garens nyckell är skyddad mot
m all obehörig ankomst påå ett mycket sä
äkrare
sätt.
Eftersom
E
nyckkeln till ett Callmare Nyckel skåp går till fflertalet fastigheter så kan denna nyckell enkelt tas med
m av
Räddningstjäns
R
stens insatssttyrka. Räddnin
ngstjänsten sl ipper på så sä
ätt att åka förb
bi stationen föör att hämta ju
ust din
fa
astighets nyckkel ur deras nyyckelskåp. Något som både
e du och räddn
ningstjänsten tjänar
t
på.
Dessutom
D
så kkan den nycke
el som leder till Calmare Nyyckel skåpen deaktiveras
d
ifa
all den
skulle komma bort. På så sä
ätt behöver inga lås bytas u
ut ifall en enskild nyckel kommer
på
p avvägar occh kostnadern
na minimeras därmed. Man
s
vilken nyckel
n
n kan även spåra
som har använ
nds för att öpp
pna ditt Calmare Nyckel skå p vid ett givet tillfälle.
Nyckeln
N
som används hete
er Assa IQ Twin
T
och är e
en elektronisk
k kodifierad nyckel.
Kodifieringen
K
ä
är uppbyggt på
p ett DES krypteringssyste
em med 10 upphöjt
u
till 19 koder
och
o
ansees vara en av de
e högst ståen
nde kryptering
gsformerna utanför den militära
m
värld
den.
Assa
a IQ Twin Sett-Up nyckeln kan
k dessutom
m bära
information

såso
om

till

exe
empel

en

tänkt

g eller en utläsning
u
av vilka
omprogrammering
klar som försö
ökt manövrerra cylindern. Detta
nyck
möjliggör

att

m
man

kan

spå
åra

den

se
enaste

anvä
ändaren av en
n specifik nyckel samt restrriktera

Monteringg i betongväggg

spec
cifika nycklars tillträde till ettt lås.
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Data
Skåp
01
02

Nyckelskåp med twin lås (standard)
Nyckelskåp med Cromer lås

Mått B 155 H 155 D 135
Vikt c:a 5 kg

Tillbehör
Dekorram
07
Dekorram
Mått B 210 H 210 D 3
Vikt 0,5 kg
Matallankare för montering i betongvägg

08

Ankare

Mått B 130 H 130
Vikt 0,5 kg
Stolpvinkel inkl. gummiplatta
09
Stolpvinkel
Mått B 160 H 160 D 140
Vikt 1,5 kg
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