
 NIEUW:
 Draadloze deurslotaandrijving SmartKey
Deuren comfortabel openen en ver- / ontgrendelen



Draadloze deurslotaandrijving SmartKey
Om voordeuren, appartementdeuren en zij-ingangsdeuren eenvoudig later  
aan te passen

Open uw deurslot gewoon met een druk  
op de toets met uw handzender, draadloze 
binnendrukknop, BiSecur-app op uw 
smartphone* of rechtstreeks via het sensorveld 
op de SmartKey. Zo hoeft u uw boodschappen 
niet meer neer te zetten om de deur van uw 
woning of appartement te openen. Ook met uw 
rollator, rolstoel of kinderwagen kunt u zo veel 
gemakkelijker uw woning of appartement 
betreden, omdat u de deur al vanop afstand  
kunt openen. Het vergrendelen gebeurt ofwel 
met een druk op de toets of automatisch na een 
vastgelegde tijd. Zo bent u zeker dat uw deur 
altijd vergrendeld en beveiligd tegen inbraak is.

Hoog bedieningscomfort

• Deurslot vergrendelen of ontgrendelen
• Deur openen (de schoot wordt gedurende 

een geprogrammeerde tijd teruggetrokken  
en de deur kan eenvoudig open worden 
gedrukt) 

• Bediening via handzender, draadloze 
binnendrukknop of BiSecur-app 

• Automatische comfort-vergrendeling, naar 
keuze na 30, 60 of 120 sec. of met vertraging 
na een druk op de toets 

• Handmatig openen en sluiten in geval van 
nood altijd mogelijk** (van buitenaf via de 
gewone sleutel, van binnenuit met handwiel)

Betrouwbare controle

• Akoestische / optische terugmelding  
op de aandrijving, wanneer het deurslot 
ver- / ontgrendeld of geopend werd

• Controle op de optionele handzender 
HS 5 BS of draadloze binnendrukknop FIT 5, 
of de deur ver- of ontgrendeld is. U hoeft 's 
avonds niet meer naar de deur te gaan  
om te controleren of deze vergrendeld is 

• BiSecur-radiosysteem met extreem veilige 
coderingsprocedure

• Rustmodus met gedeactiveerd radiosysteem

Ideaal voor latere aanpassing

• Flexibele montage door klemmen, lijmen  
of schroeven aan de binnenkant van de deur

• Geen beschadiging van de deur  
of het kozijn (ideaal voor huurwoningen)

• Eenvoudig opsteken op de ingestoken sleutel***
• Kabelloze installatie dankzij werking  

op batterijen (looptijd ca. 1 jaar****  
bij 8 cycli per dag)
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Deurslot verkrijgbaar in wit of zilverkleurig, 
incl. handzender HSE 4 SK BS met toetsen 
met opschrift

* Optionele BiSecur-gateway nodig
** Cilinder met nood- en gevarenfunctie nodig
*** Cilinderoverstek binnen van 7 – 12 mm 

nodig, de sleutelkop moet worden ingekort 
tot een lengte van 4 – 7 mm.

**** Afhankelijk van hoe soepel de deur  
en/of het slot werken en van de geplaatste 
batterijen!

Deurslot is ontgrendeldDeurslot is 
vergrendeld


