
SLEUTELMANAGEMENT

De MB Safety® IQ-serie zorgt ervoor 
om al uw belangrijke sleutels en/of 
lockers te beheren. Het beheer kan 
via een computer of het touchscreen 
op de kasten. Sleutelbeheer- en 
lockersystemen kunnen onderling met 
elkaar gekoppeld worden, zodat het 
geheel vanaf één locatie te beheren is.

Dit unieke beheersysteem is na levering 
direct te gebruiken.

Met de IQ-serie voorziet MB Safety® 
in een toenemende vraag naar 
een bedieningsvriendelijk systeem 
gecombineerd met optimale veiligheid.

 Plug & Play

 Zowel stand-alone als in een 
netwerk variant

 Geavanceerd systeem met hoge 
betrouwbaarheid
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SLEUTELMANAGEMENT

Direct gebruiksklaar
Het systeem is voorzien van een ingebouwde Windows Embedded 

computer, wat bijdraagt aan een snelle en eenvoudige installatie. 

Door de preconfiguratie is het systeem direct gebruiksklaar en is 

softwareinstallatie op een server onnodig. Onze systemen zijn plug-

and-play. MB Safety® ondersteunt bij de implementatie van het 

systeem voor zowel de hard- als de software en onderhoud en support.

Toegang d.m.v. een PIN-code en/of toegangspas 
Het gehele systeem is ondergebracht in een stalen behuizing of 

kluis. Toegang kan worden verleend door een PIN-code, maar is 

ook mogelijk d.m.v. een toegangspas, bijvoorbeeld van uw eigen 

toegangscontrolesysteem. Ook een vingerafdrukscanner of 

alcoholtester zijn optioneel verkrijgbaar. Binnenin de kast zijn de 

sleutels voorzien van security sleutelhangers.

Sleutels worden gebruikt 
door ongeautoriseerde 
personen, raken zoek of 
worden vergeten terug 
te brengen. Wanneer 
meerdere personen één 
sleutel kunnen gebruiken 
en één van hen heeft de 
sleutel, hoe weten de 
anderen dan wie deze 
sleutel heeft?

De voordelen voor u op een rij
 De toegangsrechten zijn individueel aan gebruikers toe te kennen

 Altijd duidelijkheid over wie en wanneer de sleutel uit het systeem heeft genomen en teruggebracht

 Het systeem heeft een bijzonder gebruiksvriendelijke bediening

 Er is geen aparte software nodig op uw eigen PC, dus ook geen bijbehorende (kostbare) installatie

 Er is remote support van het systeem mogelijk

 Het systeem kan samenwerken met andere systemen (bijvoorbeeld uw toegangscontrolesysteem)

 Het aantal sleutelposities en uitbreidingen is vrij aan te passen

 Er is een volledige integratie/uitbreiding met lockers mogelijk

 Veilige opslag in stalen kasten en kluizen

 Zowel staande systemen als systemen geschikt voor wandmontage
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SLEUTELMANAGEMENT

Met IQ sleutelmanagementsystemen kunt u op een efficiente en veilige manier uw sleutelcontrole en sleuteltracking 

regelen. Eigenschappen: Grafisch controleprogramma. Ingebouwde dual core computer. Ingebouwde touchscreen LCD 

monitor. Ingebouwde proximity (RFID) kaartlezer. TCP/IP ethernet protocol. Back-up memory. Modulair opbouwbaar.

IQ-wandkast sleutelbeheer serie

Model Sleutelcapaciteit
Afmetingen
(H x B x D) met deur in cm

IQ-50 wandkast 20-50 sleutels in één kast 561 782 150

IQ-100 wandkast 20-100 sleutels in één kast 1075 782 150

IQ-200 wandkast 40-200 sleutels in twee kasten 1075 1289 150

IQ-300 wandkast 60-300 sleutels in drie kasten 1075 1796 150

IQ-400 wandkast 80-400 sleutels in vier kasten 1075 2303 150

 ingebouwde touchscreen LCD monitor

 proximity (RFID) kaartlezer

 uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding

Neem contact op voor meer informatie of andere uitvoeringen. 

Kijk voor meer informatie op www.sleutelbeheer.nl.

IQ-300 wandkastIQ-50 wandkast
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SLEUTELMANAGEMENT

Het geavanceerde lockersysteem verleent gecontroleerde toegang tot de lockers. Denk hierbij niet alleen aan het 

opslaan van goederen, maar ook aan bijvoorbeeld een beheerste uitgifte van portofoons, mobiele telefoons en overige 

benodigdheden. Uitsluitend met de juiste autorisatie kan een specifieke locker worden geopend. Tevens biedt het 

systeem u de mogelijkheid tot het genereren van overzichten: wie heeft wanneer welke locker geopend?

IQ-lockersystemen

Neem contact op voor meer informatie of andere uitvoeringen. 

Kijk voor meer informatie op www.sleutelbeheer.nl.

IQ-20 locker IQ-188 lockerIQ-lockers met zichtvenster

 ingebouwde touchscreen LCD monitor

 proximity (RFID) kaartlezer

 veilig & eenvoudig 

 volledig maatwerk leverbaar
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MAATWERKOPLOSSINGEN

Advies:
 ontwerp

 oplossing

 installatie

Leverbaar o.a.:
 staal

 RAL-kleuren

 detectie van inhoud

Toepassingen:
 gecertificeerde kluis 

met geïntegreerd 

beheersysteem

 Voor het veilig beheren en 

registreren van sleutels 

maar ook gasmeters, 

portofoons en aanverwante 

kostbare materialen

SLEUTELMANAGEMENT


