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Codeloxx CodeCilinder

Comfort & Veiligheid voor Wonen & Werken.

Opening Controls – Advies, innovatie, kwaliteit
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Een toegang tot een woning of werkplaats dient ter bescherming en beschutting van u zelf en uw bezit. U kunt de toegang hiertoe 
zeer flexibel, eenvoudig en zeker regelen door middel van persoonlijke codes. Door het gebruik  van cijfer codes op een intelligente 
cilinder is een gesloten  deur eenvoudig te openen. Van simpel, één deur tot meer complexe sluitsystemen:  de installatie, de 
inrichting, de bediening en het  beheer is uniek wat tot op heden met toegangscontrole en sluitsystemen onmogelijk was. Door het 
ingeven van een code draait u het juiste cijfer in positie en bevestigt u  het met een lichte druk. Daarnaast is het tevens mogelijk om 
via een gecodeerde chipsleutel of code of een combinatie van beide, toegang te verkrijgen.

Alles uit één hand !
Opening Controls is dé specialist voor
veiligheid en toegang  met de juiste 
oplossingen voor een veilige woon- werk- 
of verblijfsomgeving.

Prijs / kwaliteit op topniveau.
Ons prijs / kwaliteit verhouding kent geen 
vergelijk.  Bij Opening Controls klopt het 
pakket:  product, prijs, service en 
kwaliteit.

Opening Controls – geeft vertrouwen.
Dankzij onze jarenlange ervaring en 
ondersteuning door de juiste  leveranciers 
met betrouwbare producten zoals de
Codeloxx serie,  kunnen wij u ten dienste 
staan bij al uw beveiligings vraagstukken. 

Beproefde techniek.
In de ontwikkelingsafdeling is de 
Codeloxx serie door en door getest 
alvorens wij ze u gaan toevertrouwen.

Aansprekende ontwerpen.
Een fraai design  is van grote invloed 
geweest bij de ontwikkeling van de   
de Codeloxx serie. Tenslotte is de deur
een visite kaartje. Zo is de fraaie knop 
met cijfercode vervaardigd uit RVS.  
Daardoor ziet de knop er na intensief 
gebruik nog goed uit. 

Innovatie als cultuur.
Nieuwe productideeën met het oog op
de toekomst. 

1.   Geen sleutel problemen.
2.  Een code kost niets.
3.   Een code heeft men altijd bij zich.
4.   Geen sleutels zoeken in tas of jas.
5.   Een code is eenvoudig te wijzigen.
6.     Eenvoudig over te dragen aan juiste  

persoon.
7.    Geheugen voor 511 codeplaatsen !      
8.    Sleutels of codes zijn individueel te 

programmeren.
9.    Met codes zelf sleutels aanmaken en 

individueel verwijderen.
10.  Optioneel met registratie, software 

beheer en tijdzones.

www.codecilinder.nl

Uniek ...

10 redenen voor de  
Codecilinder
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Uw verzekering ...

Een vergeten sleutel, een deur “op slot” gevallen, een verloren handtas;  allemaal 
scenario’s die iedereen herkent maar waarin  men  zich niet wil bevinden. Met de 
Codecilinder heeft u uw sleutel gewoon  in uw geheugen; – uw persoonlijke code!

Een gestolen, verloren of niet ingeleverde sleutel? Ook hier heeft de CodeCilinder 
prima oplossingen voor: Met 511 verschillende codes kan iedereen een persoonlijke 
code krijgen. Wanneer men een persoon geen toegang meer wil verschaffen, kan men 
eenvoudig bij de deur  de  betreffende code verwijderen.

Doordat de cilinder aan de binnenzijde is voorzien van een knop kan men de ruimte 
altijd verlaten.

Betrouwbare stroom voorziening

De CodeCilinder werkt op een batterij. Angst voor een lege batterij hoeft u niet te 
hebben. De techniek in de cilinder voorziet u van een waarschuwing voor een lage 
batterij spanning. Deze geeft tijdig aan dat u de batterij dient te vervangen. Mocht 
er toch nood aan de man zijn dan kan uw vakspecialist met een speciaal nood 
stroomapparaat en uw code alsnog de deur openen.
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Neem geen risico meer.  Om “zeker” te zijn dat men zelf of anderen uit eigen kring binnen kunnen verstopt,  men de sleutel op 
een voor iedereen vindbare plaats;  zoals onder een  deurmat, een plantenbak etc. Het inbrekers gilde kent deze plaatsen ook!  Een 
sleutelkastje buitenshuis is minder discreet en veelal eenvoudig open te breken. Vermijd deze vormen en geef toegang door middel 
van individuele codes, die ook weer eenvoudig te wijzigen zijn. Denkt u ook eens aan een toegang voor o.a. de thuiszorg. Met de 
Codecilinder kunnen tijdelijke of noodcodes aan hulpdiensten worden uitgegeven voor snelle toegang bij een calamiteit.

Geen toegang voor inbrekers

De Codeloxx Codecilinder in combinatie met het juiste hang- en sluitwerk  maakt 
inbrekers het leven zwaar. Deze cilinder heeft  geen sleutelgat en daardoor geen 
mogelijkheid tot manipulatie. Het afb reken van de knop verschaft  geen toegang tot het 
openen van de deur. De standaard boorbeveiliging zit in de behuizing van de cilinder. 
Een beveiligingsversie met een grotere boorbeveiliging is optioneel verkrijgbaar.

Alarm scherp stellen

De CodeCilinder is optioneel te voorzien van een draadloze in- en uitschakeling van 
alarmsystemen (niet goedgekeurd voor NL, alleen voor koppeling eigen gebruik).

Zekerheid ...
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Vrijheid ...

Men kan, zonder nadenken over sleutels, het huis uitlopen om bv de brievenbus te legen, 
de afvalemmer op te halen of om in de tuin te zijn. Bij sporten buitenshuis heeft u geen 
last van een hinderlijke sleutel.  
Eenvoudig toegang regelen in eigen kring voor kinderen, buren en familie, zonder dat men 
hoeft na te denken over een sleutel.

Toegankelijkheid 

Maakt men gebruik van een ambulante service of zijn er omstandigheden waardoor men is 
aangewezen op hulp van derden (bijvoorbeeld thuiszorg) dan kan men door middel van codes 
de toegang regelen. De optionele TeleOpener functie geeft u de mogelijkheid om de voordeur 
draadloos te koppelen aan systemen van derden,  zonder hak- breek- en boorwerk bij de deur.

Beheer toegangsrechten, geheel individueel

Met behulp van een programmeersleutel kan men alle instellingen bij de deur programmeren. 
Complexere situaties voortkomend uit het aantal deuren, mensen, fluctuaties of speciale eisen 
kunnen vragen om softwarebeheer. Het  eenvoudige Nederlandstalige “Keymanager” software 
pakket staat daarvoor tot uw beschikking. Het aanmaken van meerdere sluitplannen voor 
meerdere panden, registratie, toegang in tijdzones is ook mogelijk. Data overdracht 
vindt plaats door middel van een programmeerapparaat. Zo eenvoudig kan een  
sluitsysteem worden opgezet.
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De bediening van de CodeCilinder is kinderlijk eenvoudig. Door het juiste getal in positie te draaien en met een lichte druk te 
bevestigen wordt de juiste code geactiveerd en kan men vrijwel elk slot bedienen, ook driepunts-grendels. Er kan een  
4 tot 6-cijferige code worden ingegeven. Daarnaast is bediening ook mogelijk middels een gecodeerde chipsleutel of een  
juiste combinatie van beide. Bij het programmeren met de programmeersleutel dienen de cijfers als programmeerhulp.

Comfort ...

Flexibiliteit ...

De bediening en beheer van de CodeCilinder brengt comfort en intelligentie 
bij de deur. Toepassingsgebieden zijn eindeloos: 
Privé; woningvoordeur, achterdeur, garagedeur, tuinhuis of  vakantiehuis. 
Werk: Entree, archief, magazijn, showroom etc. Voor seizoen- of 
contractgebonden  personeel. 
Verzorging:  Thuiszorg, verpleeg- en ziekenhuis. 
Laat u zich verrassen door uw vakspecialist over de mogelijkheden.

Door de modulaire opbouw is de cilinder lokaal aan te passen aan de meest 
gangbare deurdiktes. Daarmee is omruil, mee verhuizen en- /of service 
eenvoudig en logistiek efficiënt.
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Alles draait om uw zekerheid

Uw vakman kan naast het geven van advies ook het systeem voor u installeren. De oude 
cilinder wordt verwijderd en de CodeCilinder komt daarvoor in de plaats. Indien u kiest 
voor softwarebeheer kan hij de software in bedrijf stellen en opleveren en op verzoek 
onderhouden.

Specificaties CodeCilinder

Inzetgebied
Alle sloten voorzien van europrofielcilinder,
inclusief meerpuntsgrendels, m.u.v. panieksloten.

Tijd & registratie  
via Software

Indien optioneel „KM“ functie registratie van laatste 1.000 
handelingen. Toegang in tijdzone mogelijk.

Codes per cilinder 511.

Weersbescherming IP54.

Specificaties Key Manager Software

Personen per systeem 64.000

Deuren per systeem 64.000

Systeem
Intel pentium III, MS Windows 2000, SP6a, XP SP2, Vista, Java 
Runtime 1,6. 128 MB werkgeheugen, 200 MB vrij geheugen.

CodeLoxx gecodeerde sleutel; het alternatief 
als men frequent van deuren gebruik maakt in  
plaats van een code. Het is een elektronische 
keersleutel voorzien van een zeer adequate 
kopieerbeveiliging.

Alarmfunctie: draadloze 
interface om alarmsystemen 
aan- of uit te schakelen.

Telefunctie: draadloze interface 
om via systemen van derden 
(intercom, CCTV, thuiszorg, dect 
telefoon of mobile) de cilinder 
voor ontgrendeling te  
activeren. 



Hoe betrouwbaar is het syteem?
De Codecilinder is een nieuwe versie van 
de reeds jaren beproefde Codeloxx 
serie en is vooraf intensief getest voor 
binnen en buitengebruik.   

Is de installatie lastig?
Uw vakhandelaar heeft een speciale 
gereedschapsset en kan eenvoudig 
de oude cilinder vervangen door een 
nieuwe CodeCilinder zonder hak, breek 
en boorwerk. Dus geen rommel in huis. 

Is zo een systeem niet duur?
In vergelijk met de aanschaf van een 
normale sleutel ligt de aanschafprijs 
hoger. Het comfort is niet in geld uit te 
drukken. Wel verdient men direct de 
aanschaf terug bij de eerste verloren 

of ongewenst gekopieerde sleutels van 
uw oude cilinder. Door eenvoudig de 
codes te wijzigen voorkomt men het 
activeren van een sleuteldienst (in het 
weekend!?) die de cilinders en sleutels 
vervangt, met de evaring dat dit binnen 
afzienbare tijd weer kan gebeuren.

Wanneer dient de batterij vervangen  
te worden?
Na een gebruik van ca. 70.000 
handelingen of 4 jaar. De batterij is in de 
handel verkrijgbaar.

Zijn de sleutels te kopiëren? 
Nee, door een digitale versleuteling is 
deze beschermt tegen kopiëren. Ook op 
afstand zijn de sleutels niet uit te lezen 
of te kopiëren. 

Kan de CodeCilinder mee verhuizen? 
Ja, door de modulaire opbouw en 
eenvoudige installatie kan een 
eenvoudige omruil gerealiseerd worden. 

Kunnen verloren sleutel gewist worden? 
Ja, door middel van de 
programmeersleutel kan men 
sleutels laten vervallen. Wil men 
dat individueel doen dan dient 
aan de uitgegeven sleutel een code 
gekoppeld te worden. Door deze code te 
verwijderen gaat ook de sleutel uit het 
geheugen.

FAQ

Opening Controls is dé specialist voor zekerheid rondom deuropeningen en toegang voor woon- werk of verblijfsomgeving.

Codebeslag, voor hoger frequent 
gebruik 
en zware gebruiksomstandigheden, 
SKG**, alternatief voor de 
Codecilinder.

ProxCilinder voor (reeds bestaande)
contactloze kaarten.

Door de intelligente wandlezers kan 
op zelfde wijze als de Codecilinder 
aansturing geregeld worden zoals 
deurautomaten.


