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Salvus mobiele sleutelkluis - groot 251H x 328B x 425D (mm) 30H x 335B x 440D (mm)

Salvus mobiele sleutelkluis - klein 200H x 170B x 300D (mm) 28H x 180B x 325D (mm)

Type/Model Uitwendige afmetingen Afmetingen bevestigingsplaat

SAlvUS Mobiele SleUTelklUiS
Een goede sleutelkluis behoort tot de basisuitrusting van een mobiel surveillancevoertuig. Deze kluis moet praktisch zijn in gebruik en de 
sleutels beschermen tegen diefstal. In samenwerking met beveiligingsbedrijven is de Salvus mobiele sleutelkluis ontwikkeld.

Maatvoering en praktische montage
De Salvus mobiele sleutelkluis is leverbaar in twee maatvoeringen en wordt via de meegeleverde montageplaat veilig verankerd in het 
(surveillance)voertuig. Door een slim inkliksysteem op de montageplaat zijn de sleutelkluizen eenvoudig te (de)monteren en daarmee snel te 
verwisselen. 

Het kluisslot
Bij beide maatvoeringen is het slot aan de bovenkant geplaatst, zodat plaatsing van de sleutelkluis ook mogelijk is in voertuigen met een 
opstaande kofferbakrand. Het scharnierende deksel van de grote en kleine sleutelkluis is voorzien van een degelijke gasveer, elektronisch 
slot en een noodsleutelsysteem waardoor de kluis bij calamiteiten altijd te openen is. De kleine sleutelkluis is standaard uitgerust met een 
dubbelbaard veiligheidssleutelslot. 

Sleutels veilig opgeborgen
De grote sleutelkluis is voorzien van 12 sleutelcompartimenten. Eén compartiment is uitgevoerd met een afsluitklep, speciaal voor het veilig 
en separaat opbergen van keycards. Naast de extra veiligheid voorkomt dit ook fysieke schade aan keycards. Het kleine model beschikt over 
een groot vak en is daarmee uitermate geschikt voor het veilig opbergen van sleutelbossen.

inclusief universele 
montageplaat

12 compartimenten voor 
sleutels en keycards 

(model groot)
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Mobiele sleutelkluis groot
•	Elektronisch slot met mastercode en gebruikerscode
•	Noodsleutelsysteem voor snelle opening bij calamiteiten
•	Degelijke gasveer op kluisdeksel voor veiligheid en gebruikersgemak
•	Universele montageplaat met slim inkliksysteem
•	 Inkliksysteem: eenvoudige (de)montage en wisseling
•	Handgrepen voor- en achterzijde van de kluis
•	 12 sleutelcompartimenten waarvan één voor keycards
•	Afmetingen sleutelcompartiment: 155 x 160 x 55 (HxBxD in mm)
•	Kleur: zwart (RAL 9005)

Mobiele sleutelkluis klein
•	Dubbelbaard veiligheidssleutelslot
•	RVS bovenkant voor extra degelijkheid
•	Degelijke gasveer op kluisdeksel voor veiligheid en gebruikersgemak
•	Universele montageplaat met slim inkliksysteem
•	 Inkliksysteem: eenvoudige (demontage) en wisseling
•	Handgreep aan de bovenzijde van de kluis
•	Eén groot compartiment voor sleutelbossen
•	Afmetingen sleutelcompartiment: 155x160x230 (HxBxD in mm)
•	Kleur: zwart (RAL 9005) en RVS bovenkant

1 groot compartiment voor 
sleutelbossen (model klein)

Slim inkliksysteem voor snelle 
(de)montage en wisseling!
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