
Deurslotsensor
HmIP-DLS

Is de deur wel vergrendeld? Homematic IP levert het antwoord! De han-
dige deurslotsensor herkent op elk tijdstip of het deurslot vergrendeld of 
ontgrendeld is en verhoogt daardoor niet alleen de veiligheid, maar ook het 
comfort van het smarthome. 

ALTIJD ZEKER 
WETEN OF DE DEUR 
VERGRENDELD IS

Slim wonen, dat fascineert.

Witte en zilverkleurige afdekkap inclusief
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HOUDT HET DEURSLOT IN HET OOG

Ononderbroken bewaking van het deurslot: Via de 
kosteloze Homematic IP App kunt u te allen tijde con-
troleren of de voordeur vergrendeld of ontgrendeld is. 
Dit bespaart u niet alleen een gang naar de voordeur, 
maar geeft tevens een veilig gevoel in het smarthome 
– van thuis uit of van onderweg. Het ver- en ontgren-
delen van de deur wordt bovendien gedocumenteerd 
in het gebeurtenissenprotocol van de Homematic IP 
App.

Via de functie 'Beveiligde vergrendeling' kan in com-
binatie met een deur- en raamcontact te allen tijde 
worden vastgesteld of de deur open staat.

Controleer de pasvorm van uw sleutel heel 
eenvoudig met de sleutelsjabloon in onze 
downloadrubriek.

De werking vereist de aansluiting op een van de 
volgende oplossingen:

  Homematic IP Access Point met gratis smart-
phone-app en kosteloze cloudservice

  Oplossingen van externe partners

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Deurslotsensor

Afdekkappen (wit en zilver)

Binnenzeskantsleutel

3 V CR2032 batterij

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 155475A0

EAN-code 4047976554751

Apparaatcode HmIP-DLS

Verpakkingseenheid 90

Afmetingen verpakking 122 x 112 x 48 mm

Gewicht incl. verpakking 143,3 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 1x 3 V CR2032

Batterijlevensduur 2 jaar (typ.)

Beschermingsgraad IP20

Omgevingstemperatuur 5 tot 35 °C

Afmetingen (b x h x d) 26 x 56 x 38 mm

Gewicht 38 g (incl. batterij)

Zendfrequentieband
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 210 m

ZORGT VOOR MEER VEILIGHEID

De deurslotsensor kan bovendien worden geïnte-
greerd in slimme veiligheidsfuncties. In geactiveerde 
alarmmodus wordt bij de ontgrendeling van de deur
•  de alarmmodus automatisch gedeactiveerd of
•  een alarm geactiveerd.

Dankzij de geïntegreerde positieherkenning geeft de 
deurslotsensor onmiddellijk per pushbericht en in de 
app alarm als de sleutel uit het slot wordt getrokken.

SNEL GEMONTEERD, ZONDER DE DEUR TE 
BESCHADIGEN

Door de plaatsing van de voorhanden sleutel in de 
deurslotsensor is de montage denkbaar eenvoudig – 
zonder ombouwwerkzaamheden aan de deur, het ci-
linderslot of de sleutel. Daarom is de sensor uitstekend 
geschikt voor een upgrade van uw huisdeur, ook bij 
een huurwoning.

Dankzij de individuele constructie past de deurslot-
sensor op alle gangbare sleuteltypes voor standaard 
cilindersloten met nood- en gevarenfunctie.

VERANDERT DE SLEUTEL IN EEN SLIMME DRAAI-
KNOP

De voorhanden sleutel wordt in combinatie met de 
deurslotsensor in een handomdraai omgebouwd tot 
een handige draaiknop. De sleutel draait in de deurs-
lotsensor gewoon mee. Daardoor is het nog steeds 
mogelijk om de deur handmatig te ver- en ontgren-
delen.

ABSOLUUT VEILIG

De deurslotsensor profiteert van de VDE-gecertifi-
ceerde protocol-, IT- en gegevensbeveiliging van het 
Homematic IP Systeem.

Een ander voordeel: Door de montage aan de bin-
nenzijde van de deur is het apparaat van buitenaf niet 
zichtbaar.

Snelle en eenvoudige

installatie op de

voorhanden sleutel!


