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KCIN BLUETOOTH

Vertrouwde technologie in een nieuw jasje
Met de KCIN breidt CDVI het bluetooth assortiment uit om zo te voldoen aan de vraag van de
markt. Dit rvs keypad met afgeronde hoeken bezit dezelfde technologie als ons iconisch Galeo
Bluetooth Keypad. Met behulp van onze applicaties voor Android en iOS beheert u eenvoudig de
instellingen. Met een druk op de knop kunt u gebruikers toegang verlenen zonder dat u uw codes
hoeft te onthullen.
Als beheerder/eigenaar van het keypad deelt u naar gelang de behoefte van de bezoeker welk type
toegang van toepassing is. Permantente toegang, toegang op een bepaalde dag/uur, terugkerend/
éénmalig, x-aantal keer toegang? Alles is mogelijk en instelbaar.
Smartphone applicaties
Als beheerder kunt u met de manager
app codes toevoegen, wijzigen en delen.
Als gebruiker kunt u met de digicode app
codes ontvangen en uzelf toegang geven.

Tijdelijke toegang
Tijdelijke
toegang
kan
worden
gedefinieerd tijdens specifieke periodes:
datums, dagen, uren, en/of aantal keer
gebruikt.

E-mail uw toegang, niet uw codes
Stel de tijds -en toegangsvoorwaarden in
voor uw bezoekers en deel de link via mail,
uw code blijft geheim.

Gebruiksgemak voor iedereen
Familie, klusjesmannen, bezorgers van
pakketjes, met 1 druk op de knop beheert
u voor iedereen de toegang.
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DIGICODE®
DIGICODE

Gescheiden elektronica

Ingebouwde elektronica

KCIN

CAASE

Referentie KCIN4.0:
Referentie TMKCIN:

F0201000053
F0702000111
»
»
»
»
»
»
»

Referentie CAASE:

3 relais NO/NG
Met verlichte toetsen
Tot 100 gebruikerscodes
Bluetooth functie
Geschikt voor buitengebruik
Roestvrij staal
TMKCIN: bijkomend keypad op
gescheiden elektronica

F0201000052
»
»
»
»
»
»

3 relais NO/NG met signaal LEDS
Met achtergrondverlichting
Tot 100 gebruikerscodes
Inbouw montage
Geschikt voor buitengebruik
Roestvrij staal

Gescheiden elektronica
meegeleverd

Bluetooth Digicode® keypad

Digicode® keypad - 3 relais

GALEO4.0

DGA

Referentie GALEO4.0:
Referentie TMGALEO:

F0201000047
F0702000089
»
»
»
»
»
»
»

Referentie DGA:

3 relais NO/NG
Met verlichte toetsen
Tot 100 gebruikerscodes
Bluetooth functie
Geschikt voor buitengebruik
Zamak
TMGALEO: bijkomend keypad op
gescheiden elektronica

F0201000063
»
»
»
»
»
»

2 relais NO/NG met signaal LEDS
Met verlichte toetsen
Tot 100 gebruikerscodes
Opbouw montage
Geschikt voor buitengebruik
Zamak

Gescheiden elektronica
meegeleverd

Bluetooth Digicode® keypad

Digicode® keypad - 2 relais

PROFIL100EINT

PROFIL100EC
Referentie PROFIL100EC:

F0201000061

»
»
»
»
»
»

2 relais NO/NG + 2 leds
Met verlichte toetsen
Tot 100 gebruikerscodes
Geschikt voor buitengebruik
2 leds apart aan te sturen
Roestvrij staal

Referentie PROFIL100EINT:

F0201000060

»
»
»
»
»
»

2 relais NO/NG + 2 leds
Met verlichte toetsen
Tot 100 gebruikerscodes
Geschikt voor buitengebruik
2 leds apart aan te sturen
Roestvrij staal

Gescheiden elektronica
meegeleverd

Digicode® smal keypad

Digicode® smal keypad

Blijf verbonden
HET VOORDEEL ZIT
IN DE FLEXIBILITEIT
Klusjesman aan huis
Het is niet nodig om thuis te blijven en op mij te wachten!
Met de Digicode® app heb ik toegang op de afgesproken
dag gedurende de vooraf afgesproken werkuren zonder een
code in te toetsen, daarna vervalt mijn toegang.

Familie op bezoek
Ik ben op vakantie bij mijn familie, soms ga ik er in mijn
eentje op uit om zoveel mogelijk bezienswaardigheden
te bezoeken. Ik heb onbeperkte toegang gedurende mijn
vakantie, ik hoef zelfs geen code uit het hoofd te leren!

De beste zorg komt naar u
Mijn patiënt heeft periodiek een behandeling nodig, maar
hij kan niet naar de praktijk komen. Mijn agenda is dermate
flexibel dat ik geen vast uur kan aangeven. Ik kreeg daarom
5x toegangsrechten die ik vrij kan kiezen.
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