
Keypad
HmIP-WKP

Met het Homematic IP Keypad is de toegang naar de eigen vier muren te 
allen tijde mogelijk. Door de inrichting van meerdere toegangscodes met 
individuele tijdprofielen is het smarthome nog flexibeler. Bovendien kunnen 
codes voor de regeling van het licht en de garagedeur worden gedefinieerd.

SLIMME EN VEILIGE 
TOEGANG – 
HELEMAAL ZONDER 
SLEUTEL

Slim wonen, dat fascineert.
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EENVOUDIGE TOEGANG PER CIJFERCODE

Met het Homematic IP Keypad en de deurslotaandrijving 
kan de toegang naar het smarthome gemakkelijk per 
cijfercode worden gestuurd. Na de succesvolle code-
invoer en bevestiging via de toets 'Ontgrendelen' opent 
de deurslotaandrijving de voordeur automatisch. Op 
dezelfde wijze kan de voordeur bij het verlaten van het 
huis worden vergrendeld.

Bovendien kunnen de alarmmodi per cijfercode 
gemakkelijk geactiveerd of gedeactiveerd worden, 
zodat bijv. bij het verlaten van het huis de 'volledige 
bescherming' kan worden geactiveerd.

Via de geïntegreerde naderingssensor wordt het toet-
senbord van het Keypad bovendien bij nadering auto-
matisch verlicht.

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 Keypad

Wandhouder

Montagemateriaal (schroeven en pluggen)

2x 1,5 V LR03/micro/AAA batterijen

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 156424A0

EAN-code 4047976564248

Apparaatcode HmIP-WKP

Verpakkingseenheid 72

Afmetingen verpakking 182 × 90 × 45 mm

Gewicht incl. verpakking 252,2 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 2x 1,5 V LR03/micro/AAA

Batterijlevensduur 2 jaar (typ.)

Beschermingsgraad IP44

Omgevingstemperatuur -20 tot +55 °C

Afmetingen (b x h x d) 71 x 161 x 29 mm

Gewicht 137 g (incl. batterijen)

Zendfrequentieband
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 200 m

OPTIMAAL GECONFIGUREERD MET DE 

HOMEMATIC IP APP

Met behulp van de Homematic IP App kunnen tot 8 
zowel permanente als voor bepaalde tijden en week-
dagen vastgelegde toegangscodes (met 4-8 cijfers) 
worden geconfigureerd. Zo kan bijv. de toegang tot 
een vakantiehuis bij wisselende vakantiegasten ideaal 
en veilig geregeld worden. Daarnaast kan bijv. het rei-
nigingspersoneel voor een overeengekomen periode 
toegang worden verleend.

ABSOLUUT VEILIG

Het Keypad profiteert van de VDE-gecertificeerde 
protocol-, IT- en gegevensbeveiliging van het Home-
matic IP Systeem. Daardoor wordt de binnenliggende 
Homematic IP Deurslotaandrijving van buitenaf via het 
Keypad per veilig commando gestuurd.

Het geïntegreerde sabotagecontact voorkomt boven-
dien de manipulatie van het Keypad door derden. 

SNEL GEMONTEERD, HELEMAAL ZONDER KABEL

Het Homematic IP Keypad kan probleemloos met het 
bijgeleverde montagemateriaal aan de buitenwand 
naast de voordeur worden gemonteerd. Hier zijn 
noch extra, noch ter plaatse voorhanden kabels ver-
eist. Dit bevordert de veiligheid van het systeem aan-
zienlijk omdat zich buitenshuis geen kabels bevinden 
die kunnen worden gesaboteerd.

INDIVIDUEEL GEBRUIK VAN DE CIJFERCODE

Naast het ver- en ontgrendelen van de voordeur kan 
per code-invoer ook de verlichting of de garagedeur 
worden bediend. Bij het betreden van het huis kan zo 
bijv. het licht in de gang ingeschakeld en bij het verla-
ten uitgeschakeld worden.

Via het gebruik van garagedeurgroepen kan de gara-
gedeur eveneens per code-invoer en bevestiging om-
hoog resp. omlaag gestuurd worden.

Veilige vergren-
deling van het 
Keypad

Eenvoudige montage met 
de wandhouder

Vergrendelen 
per 
druk op de toets

Ontgrendelen per 
druk op de toets

Bevestiging van 
de invoer van 
de ledweergave


