
Deurslotaandrijving
HmIP-DLD

Nooit meer naar sleutels zoeken? De intelligente deurslotaandrijving van 
Homematic IP maakt het mogelijk! Het ontgrendelen, vergrendelen en ope-
nen van huisdeuren gebeurt comfortabel en veilig met de smartphone, of 
afstandsbediening. Met de Homematic IP App kan de huisdeur altijd in het 
oog worden gehouden.

OPENT DE DEUR 
NAAR HET 
SMARTHOME

Slim wonen, dat fascineert.



Homematic IP is een merk van eQ-3 AG Wijzigingen voorbehouden. www.homematic-ip.com Versie 1.2 NL

EENVOUDIG ACHTERAF TE INSTALLEREN

Eenvoudige montage op standaard profielcilinders met 
nood- en gevarenfunctie – zonder beschadiging van deur, 
kozijn of sleutel. Dankzij de batterijvoeding is geen bedra-
ding nodig. Voor de montage moet de slotcilinder aan de 
binnenzijde van de deur 8-15 mm uitsteken.

8 - 15 mm

UNIVERSEEL INZETBAAR

Euro-profiel-
cilinder

Langschild of 
rozet

Knop of 
hendel

Meervoudige 
vergrendeling

TAL VAN ANDERE VOORDELEN

 Tot 8 toegangsautorisaties met individuele tijdsprofielen 
kunnen worden aangemaakt voor elke deurslotaandrij-
ving

 Handmatig openen en sluiten altijd mogelijk via de draai-
knop (noodfunctie)

 De deur kan nog steeds van buitenaf worden geopend 
met een gewone sleutel

 Persoonlijke pincodes ter bescherming tegen ongewil-
de bediening via de appDe werking vereist de aansluiting op een van de 

volgende oplossingen:

  Homematic IP Access Point (HmIP-HAP)  
met gratis smartphone-app en kosteloze 
cloudservice

  Oplossingen van externe partners

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Deurslotaandrijving

Montageplaat

Montagemateriaal en batterijen

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 154952A0

EAN-code 4047976549528

Apparaatcode HmIP-DLD

Verpakkingseenheid 30

Afmetingen verpakking 184 x 112 x 97 mm

Gewicht incl. verpakking 529,2 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 3x 1,5 V LR6/mignon/AA

Batterijlevensduur 1/2 jaar (typ.)

Beschermingsgraad IP20

Omgevingstemperatuur 5 tot 35 °C

Afmetingen (b x h x d) 56 x 118 x 63 mm

Gewicht 328 g (incl. batterijen)

Zendfrequentieband
868,0-868,60 MHz

869,4-869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 200 m

COMFORTABELE EN FLEXIBELE TOEGANGSCONTROLE

Het comfortabel vergrendelen, ontgrendelen en zelfs ope-
nen van de huisdeur is nu altijd en overal mogelijk, zowel 
thuis vanaf de bank als op afstand, wanneer u onderweg 
bent. Eenvoudig met de Homematic IP App of sleutelhanger 
met afstandsbediening.

Nog een voordeel: het veilig vergrendelen van de deur is 
ook comfortabel mogelijk via spraakbesturing (met Amazon 
Alexa of Google Assistant).

EENVOUDIG BEPALEN WIE NAAR BINNEN MAG 

Met configureerbare toegangsrechten kan de toegang tot 
het smarthome individueel worden beheerd – welke dag of 
hoe laat het ook is. De huisdeur kan alleen worden geopend, 
als de bewoner dat wil. Zo kunnen bijv. schoonmakers of 
thuiszorgers op bepaalde tijden het huis betreden met een 
sleutelhanger met afstandsbediening.

IS DE HUISDEUR ECHT OP SLOT?

Dankzij de tijdsafhankelijke vergrendeling wordt deze vraag 
overbodig. Op een gewenst tijdstip wordt de huisdeur auto-
matisch vergrendeld (bijv. ’s nachts). Dit verhoogt niet alleen 
de veiligheid in het smarthome, maar bespaart ook het on-
nodig controleren van de huisdeur.

Wie echt helemaal zeker wil zijn, kan de huisdeur na elke 
ontgrendeling automatisch weer laten vergrendelen. Tijd-
stippen en vertragingstijden kunnen individueel via de app 
worden ingesteld.

ABSOLUUT VEILIG

De deurslotaandrijving profiteert van de VDE-gecertificeerde 
protocol-, IT- en gegevensbeveiliging van het Homematic IP 
Systeem.

Door de montage aan de binnenzijde van de deur is het ap-
paraat van buitenaf niet zichtbaar.


