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Combinatiemogelijkheden

Combinatie met draadloos, elek-
trisch koppelbaar slot van BKS

Productonderdelen

1  BKSremote BTC

2  Draadloos, elektrisch koppelbaar slot  
van BKS

Toepassingsgebieden

�� Houten en stalen deuren

�� Toegangsorganisatie voor afzonderlijke 
deuren 
– Gecertificeerd slot conform

EN 179/EN 1125 
– Beslag naar keuze
– Zelfvergrendelend

��Geschikt voor binnen- en buitendeuren

��Geschikt voor brandwerende deuren

��Eenvoudige upgrade
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Vrijgave en toegang door druk op toets

Met de BKSremote BTC wordt de deur vrijgegeven zonder sleutel, 
maar met een bevoegdheidscode en toetsen. Een individuele  
toegangsbevoegdheid voor personen of groepen bepaalt wie 
welke ruimte mag betreden. De aansturing en vrijgave van de 
vergrendeling van het draadloze, elektrisch koppelbare slot of de 
cilinder gebeurt via een draadloos signaal. De gegevensoverdracht 
door een bidirectionele, tegen sabotage beschermde draadloze 
verbinding met AES-codering garandeert een optimale veiligheid.

Dankzij de eenvoudige bediening, configuratie en ingebruikname 
kan iedereen het systeem gemakkelijk gebruiken. De deurcode-
besturing werkt op batterijen en wordt als opbouwvariant direct 
op de muur naast de deur geschroefd. Deze is weervast en be-
schermd tegen spatwater en bijgevolg ook geschikt voor buiten.

Bijzonderheden:

�� Toegangsorganisatie voor afzonderlijke deuren

�� Geschikt voor binnen- en buitendeuren

�� De aansturing van de elektrisch te koppelen vrijgave-elemen-
ten, van het draadloze, elektrisch koppelbare slot en cilinder, 
gebeurt zonder kabels via de deurcodebesturing  
BKSremote BTC op batterijen.

�� Veilige overdracht door bidirectionele, tegen sabotage  
beschermde draadloze verbinding met AES-codering

�� Eenvoudige bediening, configuratie en ingebruikname –  
geen extra programmeerapparaat vereist

Technische gegevens:

�� Individuele toegangscode: 999 verschillende pincodes  
programmeerbaar

�� Maximale variatie van 1 tot 100 miljoen door max. 8-cijferige 
pincode

�� Levensduur van de batterij: max. 35.000x ingevoerde code of  
3 jaar stand-by

�� Batterijtype: ER 14250, 1/2AA 3,6 V (standaardbatterij)

�� Beschermingsklasse IP65

�� Afmetingen: 92 x 51 x 27 mm

�� Optionele werking met voeding: 9 - 15 V DC

�� Achtergrondverlichting (bij gebruik met een optionele  
voeding)

�� Draadloze reikwijdte tot 10 m

�� Variabele koppelingstijd: 1 - 99 seconden

�� Omschakeling continu uit/continu aan (togglemodus mogelijk)

�� Veiligheidsblokkering na meerdere ongeldige invoerpogingen

BKSremote BTC 
Deurcodebesturing op batterijen
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Veilige toegang zonder kabels

Het draadloze, elektrisch koppelbare slot is een eigen innovatie, 
die niet alleen door de uitgekiende techniek bekoort, maar ook 
door design en rendabiliteit.

Het slot combineert de voordelen van een zelfvergrendelend 
paniekslot met een draadloze regeling van de buitendeurkruk bij 
houten en stalen deuren. De regeling van het slot gebeurt draad-
loos met BKSremote BTC en maakt een individuele toegangsbe-
voegdheid mogelijk. Na de signaaloverdracht en de vrijgave wordt 
de buitendeurkruk geactiveerd en kan de deur worden gebruikt.

Het draadloze, elektrisch koppelbare slot heeft de DIN-afmetingen 
voor slotkasten en is conform DIN 4102 en EN 1634 toegelaten 
voor brand- en rookwerende deuren. Bestaande sloten in brand- en 
rookwerende deuren kunnen bijgevolg later worden vervangen 
door het draadloze, elektrisch koppelbare slot, waarbij de vergun-
ning niet vervalt. 

Bijzonderheden:

�� Eenvoudigere montage: geen bekabeling en kabelovergangen
nodig

�� Hoge mechanische veiligheid aangevuld met elektronische
vrijgavemogelijkheden

�� De mechanische toegang via de cilinder blijft behouden

�� Eenvoudige vervanging: DIN-afmeting van slotkast en
FH-toelating

�� Gecertificeerd slot conform EN 179/EN 1125

�� De sloten kunnen in bestaande brandwerende deuren 
(slotopening) gemonteerd worden, waarbij de vergunning
niet vervalt

�� Zelfvergrendelend: handmatig afsluiten van de deur niet meer
nodig. Zelfvergrendelende schoot sluit automatisch bij 20 mm

�� Bestaande beslagen blijven behouden

Draadloos, elektrisch koppelbaar slot van BKS

doornmaat


