
Sleutelhanger met 
afstandsbediening – toegang
HmIP-KRCK

De praktische sleutelhanger met afstandsbediening is in combinatie met de 
Homematic IP Deurslotaandrijving de ideale oplossing voor het comforta-
bel en intelligent ontgrendelen, vergrendelen en openen van de huisdeur. 
De afstandsbediening vervangt hierbij de conventionele sleutel en maakt 
de toegang tot het smarthome mogelijk met een simpele druk op de knop.

OPENT DE DEUR 
MET ÉÉN DRUK OP 
DE KNOP

Slim wonen, dat fascineert.
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SLIMME VERVANGING VOOR DE HUISSLEUTEL

Een sleutel voor het openen van de deur wordt dank-
zij de afstandsbediening overbodig. De huisdeur kan 
nu eenvoudig worden bediend met een simpele druk 
op de knop. Via configureerbare toegangsrechten 
kan aan elke afstandsbediening een individueel profiel 
worden toegewezen. Zo kunnen bijv. schoonmakers 
alleen op bepaalde tijden het huis betreden.

PRAKTISCHE AFSTANDSBEDIENING VOOR DE 
SLEUTELBOS

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. Mocht 
de afstandsbediening ooit onderweg zoekraken, dan 
kan deze via de app eenvoudig worden geblokkeerd.

KRACHTIG EN ROBUUST

Het bijzonder grote zendbereik tot 200 meter maakt 
het mogelijk om de huisdeur al te openen terwijl men 
nog op weg is naar de deur.

De behuizing van halogeenvrije, glasvezelversterkte 
kunststof maakt de afstandsbediening bijzonder ro-
buust en is dankzij het grote temperatuurbereik tegen 
alle omstandigheden opgewassen. Via de geïntegreer-
de 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 – toegang

Sleutelring

1,5V-batterij LR03/micro/AAA

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 142561A0

EAN-code 4047976425617

Apparaatcode HmIP-KRCK

Verpakkingseenheid 144

Afmetingen verpakking 122 x 93 x 36 mm

Gewicht incl. verpakking 120,6 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

Deur vergrendelen

Multicolor- 
led

Halogeenvrij, glasvezel- 
versterkt materiaal

Metalen ring voor praktische 
bevestiging aan de sleutelbos

Draaikop tegen klemmen of 
verdraaien aan de sleutelbos

Deur ontgrendelen

Deur openen

Licht in- en 
uitschakelen

IDEALE AANVULLING OP DE HOMEMATIC IP 
DEURSLOTAANDRIJVING

De handige sleutelhanger met afstandsbediening be-
stuurt de Homematic IP Deurslotaandrijving en maakt 
zo het ontgrendelen, vergrendelen en openen van de 
huisdeur mogelijk. Met de extra verlichtingsknop kan 
bijv. de verlichting van de entree worden in- en uitge-
schakeld. 

Ideaal in combinatie 
met de Homematic IP 
Deurslotaandrijving (niet 
inbegrepen)


