
Sleutelhanger met  
afstandsbediening – 4 toetsen
HmIP-KRC4

De draadloze afstandsbediening van Homematic IP is bijzonder compact 
en ideaal geschikt voor talrijke functies binnens- of buitenshuis. Altijd bij de 
hand kan ze worden gebruikt als universele afstandsbediening voor het be-
sturen van apparaten en systeemfuncties binnen het Homematic IP Smart 
Home Systeem.

ALTIJD BINNEN 
HANDBEREIK EN 
UNIVERSEEL  
BRUIKBAAR

Slim wonen, dat fascineert.
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VEELZIJDIG EN LANGE GEBRUIKSDUUR

De vier toetsen van de Homematic IP Sleutelhan-
ger Afstandsbediening kunnen via de Homematic  IP 
Smartphone App optimaal aan de eigen behoeften 
worden aangepast. Afhankelijk van de ingestelde 
toetsfuncties kunnen talrijke Homematic IP apparaten 
en functies worden bediend. De vier toetsen kunnen 
onafhankelijk van elkaar individueel worden geconfi-
gureerd. Een standaard AAA-batterij levert tot twee jaar 
energie (typisch).

PRAKTISCHE AFSTANDSBEDIENING VOOR THUIS 
EN ONDERWEG

Dankzij de compacte constructie past de kleine af-
standsbediening in elke broekzak – of aan de sleutel-
bos. Zo kan ze flexibel worden gebruikt, zowel in huis 
als buitenshuis of in de auto bij het thuiskomen. 

BIJZONDER KRACHTIG

Werkt betrouwbaar bij een omgevingstemperatuur 
tussen -10 °C en +55 °C en is dus opgewassen tegen 
elke situatie in het dagelijkse leven. Het bijzonder gro-
te zendbereik tot 200 meter maakt bijvoorbeeld ook 
het schakelen van de buitenverlichting of garagedeur 
vanuit de auto mogelijk.

STABIELE BEHUIZING

De behuizing van halogeenvrije, glasvezelversterkte 
kunststof maakt de afstandsbediening bijzonder ro-
buust en stabiel. Hierdoor is de afstandsbediening op-
timaal geschikt voor gebruik aan de sleutelbos. Via de 
geïntegreerde multicolor-led wordt elke druk op een 
knop direct bevestigd.

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 Sleutelhanger Afstandsbediening – 4 toetsen

Sleutelring

1,5V-Batterij LR03/micro/AAA

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 140740A0

EAN-code 4047976407408

Apparaatcode HmIP-KRC4

Verpakkingseenheid 144

Afmetingen verpakking 122 x 93 x 36 mm

Gewicht incl. verpakking 100,5 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 1x 1,5 V LR03/micro/AAA

Batterijlevensduur 2 jaar (typ.)

Beschermingsgraad IP20

Omgevingstemperatuur -10 tot +55 °C

Afmetingen (b x h x d) 38 x 75 x 14 mm

Gewicht 38 g (incl. batterij)

Zendfrequentieband
868,0 - 868,6 MHz /  

869,4 - 869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 200 m

Vier toetsen 
voor individuele 
configuratie

Multicolor- 
led

Halogeenvrij, glasvezelver-
sterkt materiaal

Metalen ring voor praktische 
bevestiging aan de sleutelbos

Draaikop tegen klemmen 
of verdraaien aan de 
sleutelbos


