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Ins-30013-NL  TOUCHLOCK K reeks compact keypads

Montage

Keypad covers
Extra covers zijn leverbaar in zwart, wit, grijs, blauw en zilver. Geregistreerde installateurs kunnen deze gratis 
bestellen door in te loggen op het beveiligde installateursextranet: http://paxton.info/1035.

Technische support

Technische support is bereikbaar op:   maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com

Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - http://www.paxton-benelux.com

Paxton
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12 V DC ontgrendelstroom moet lager zijn dan 1 A.

Bedrading

1. Maak het systeem spanningsloos.
2. Zet het systeem weer onder spanning terwijl u de toets '3' ingedrukt houdt.
3. Alle 3 de LED's zullen knipperen en het keypad zal 3 maal in een seconde piepen. 
4. Ga naar de programmeerhandleiding - Initialiseren van een nieuw systeem.

Het volledige systeem resetten

Bel 12 V DC

Bel 0 V

K75 Schroefaansluitingen (optioneel)

OPMERKING: Het keypad dient gemonteerd te 
worden op een inbouwdoos om voldoende ruimte 
te creëren voor het aansluiten van de connector.

Als een adapterplaat (310-750-NL) gebruikt wordt, 
kunnen de bevestigingen op de inbouwdoos ook 
gebruikt worden.

Exit 
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0 V
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+12 V
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Dit vak kan gebruikt worden om de programmeercode te noteren voor toekomstig gebruik. 
Bewaar deze informatie a.u.b. op een veilige plek.

 

 

X

Eén of meerdere codes

Stille werking

20 verkeerde toetsaanslagen 
= vergrendeling van 60 
seconden

Tijd deur open 
(in seconden)

Programmeercode 
wijzigen

Exit-drukknop

Gebruikerscode 
programmeren

Systeem resetten 
(m.u.v. de 
programmeercode)

OFEén code toegestaan Meerdere codes toegestaan

StilPieptoon aan

UIT AAN

Voer de tijd in seconden in 
(standaard = 07, max. = 60)

Open de deur 
gedurende de 
tijdsperiode in 
optie 5

Toggle “deur open” tot er nogmaals 
op de drukknop wordt gedrukt, of 
de toggle code word ingevoerd

Voer de 
gebruikerscode in 4 

t/m 8 cijfers

Voer nogmaals de 
gebruikerscode in

Voer de 6-cijferige 
programmeercode in

= Verwijderen

= Normaal

= Toggle

= Dwangcode

Voer de 6-cijferige 
programmeercode in

Voer nogmaals 
de 6-cijferige 

programmeercode in
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= 3 seconden ingedrukt houden

Kies een 6-cijferige programmeercode en programmeer deze als volgt in het keypad:

BELANGRIJKE OPMERKING: Gebruik nooit programmeercode 123456. De standaard gebruikerscode is 
1234 – de programmeercode mag niet de cijfers 1234 in dezelfde volgorde bevatten. Het elektrische 

slot wordt na 1234 vrijgegeven en alle daaropvolgende cijfers worden genegeerd.

6-cijferige 
programmeercode

De standaard gebruikerscode is nu ingesteld op 1234

6-cijferige 
programmeercode

U kunt nu de gebruikerscodes en functies gaan instellen met behulp van het programmeeroverzicht.

Voorbeeld: - Een gebruikerscode instellen om de deur te ontgrendelen.
 

Voer de 
gebruikerscode in 4 

t/m 8 cijfers

Voer nogmaals de 
gebruikerscode in 48Voer de 6-cijferige 

programmeercode in

3 seconden ingedrukt houden Normaal

Het keypad geeft een pieptoon en het 
LED-lampje gaat sneller knipperen

Opstarten van een nieuw systeem

9

STARTEN -- voer de 6-cijferige programmeercode in en houd een functietoets ------ 3 seconden 
ingedrukt.  -  Het keypad geeft een pieptoon en het LED-lampje gaat sneller knipperen

Gebruik de toetsen om de optie in te stellen - Het keypad gaat terug naar de bedrijfsmodus.

De eerste maal dat het systeem opgestart wordt zal het keypad 3 maal binnen een seconde piepen.



1 50

4 digits 8 digits

1 sec 60 secs

  

11V DC  14V DC

170 mA

1 A

12V DC

-20 °C +55 °C

IPX7

  K38 38 mm 78 mm 12.5 mm

  K50 50 mm 100 mm 15 mm

  K75 75 mm 143 mm 16 mm

Spanning

Schakelstroom

Specificaties

Bedrijfstemperatuur

Elektrisch

Omgeving

Afmetingen

Min. Max.

Breedte Hoogte Diepte

Stroom

Buitengebruik

Kenmerken

Aantal codes

Lengte van codes

Tijd deur open

Stille werking

Kan gebruikt worden met een spanningsloos 
ontgrendeld slot ('Ruststroom')

Kan gebruikt worden met een spanningsloos 
vergrendeld slot ('Arbeidsstroom')

Ingang exit-drukknop

Ingang deurcontact

Uitgangsspanning alarm/bel

Waterbestendig

Achtergrondverlichting

Kabellengte

Min. Max.

Min. Max.

Ja

Ja

Ja

Ja
Nee

3 meter

Ja

Vandaalbestendig Laag

De conformiteitsverklaring kan op verzoek worden aangevraagd. 
Contactgegevens zijn te vinden op:   http://paxton.info/596


