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Inleiding 
Met een toegangscontrolesysteem van Boutronic 
bepaalt u wie toegang heeft tot uw bedrijfspand. 
Wij leveren diverse producten waarmee u 
bezoekers en personeel toegang kunt geven tot uw 
pand en onbevoegden buiten de deur houdt. 
 
Al onze toegangscontrole producten zijn geschikt 
voor zowel binnen als buiten gebruik. Onze 
systemen zijn modulair opgebouwd, zodat u de 
toegangscontrole naar wens kunt samenstellen.  
 
Kijk op www.boutronic.nl voor meer informatie en 
uitvoeringen van onze toegangscontrole systemen. 
 

Keylock 
Met de Keylock heeft een gebruiker toegang met een keypad. Om de deur te ontgrendelen 
wordt er simpelweg een code ingetoetst op een Keypad. Als de code juist is, dan wordt de 
deur ontgrendeld. Met de Keylock kunt u 32 verschillende codes instellen. Het toevoegen en 
verwijderen van codes is zeer eenvoudig. Zodat u gemakkelijk een code kan wijzigen om te 
voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw pand. 
 
Deze codes kunt u verdelen over drie groepen. Door deze groepen te combineren met een 
tijdklok, kunt u per dag en per tijdstip bepalen wie er toegang heeft.  
 
 
Vormgeving 
De Keylock elektronica is ondergebracht in een kunststof behuizing. 
Deze wordt in het gebouw gemonteerd. Op één elektronica module 
kunt u meerdere keypads aansluiten. Bijvoorbeeld één keypad binnen 
en één keypad buiten, waardoor het gebouw met een code wordt 
betreden of verlaten. 

 
Het keypad, waar u de code op intoetst, 
wordt buiten gemonteerd. Het keypad bevat geen gevoelige 
elektronica en is vervaardigd van stevig, geanodiseerd aluminium. 
Nadelige weersinvloeden en vandalisme gevoeligheid zijn hierdoor 
tot een minimum beperkt. 
 
U kunt kiezen voor toetsverlichting, zodat het keypad ook in het 
donker te herkennen is. De verlichting is kwalitatief hoogwaardig 
en onderhoudsvrij.  
 
De Keylock is leverbaar in verschillende uitvoeringen:  
- een stand-alone uitvoering 
- een uitvoering in combinatie met de Multicom.  
  Het keypad wordt dan in de deurpost van  
  de Multicom ingebouwd. 
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Aansluitoverzicht 

Deurontgrendeling

Open toets

Keypad Claxon

 
 
Instellingen aanpassen 
Bij de Keylock leveren wij onze Windows 
applicatie: "Boutronic Studio 2". Met deze 
software krijgt u alle Boutronic producten 
overzichtelijk in één pakket. 
 
De instellingen van de Keylock worden 
overzichtelijk gesorteerd in verschillende 
tabbladen. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk 
toegangscodes toevoegen of wijzigen.  
 
De "Boutronic Studio 2" kunt u gratis 
downloaden van onze website: www.boutronic.nl. 
 
 
Instellingen 
Daarnaast kunt u de instellingen ook via het keypad wijzigen.  
Via het keypad kunnen o.a. de volgende instellingen gemaakt worden: 
• 32 verschillende toegangscodes wijzigen, toevoegen of verwijderen. 
• 3 verschillende groepen (voor bijvoorbeeld dag- of nachtstand). 
• De ontgrendeltijd en type van de 3 uitgangen. 
• Herstellen van de fabrieksinstellingen. 
 

Technische specificaties 
Keypad 
Afmetingen ......................  : 85 x 130 x 60 mm met (B x H x D) 
Feedback ........................  : zoemer 
 

Keylock elektronica module (ABS) 
Afmetingen ......................  : 160 x 80 x 60 mm (B x H x D) 
Voeding ...........................  : 12 - 24VDC (apart te bestellen) 
2 Open ingangen ..............  : om de deur binnen te ontgrendelen. 
1 Relais uitgang ................  : potentiaal vrij, max. 24VAC/DC, 200mA. 
3 Open collector uitgangen.  : instelbare ontgrendeltijd en type. 

 NO/NC/Toggle, max. 24VDC, 1A. 


