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Volledige controle, ultiem gebruiksgemak 

De toegangscodes voor de Keypad worden rechtstreeks in de Nuki-app of op de website Nuki Web 
gegenereerd. Om je woning optimaal te beschermen, raadt Nuki aan om elke gebruiker een eigen code te 
geven. Indien gewenst kan de app een willekeurige code genereren. Alle interacties worden bijgehouden in het 
logboek, zodat je op elk moment weet wie wanneer de deur heeft geopend. De eigenaars kunnen kiezen of de 
codes permanent zijn of beperkt in de tijd. Zo kun je de buren twee weken toestemming geven om de bloemen 
water te komen geven, eventueel enkel in een bepaald tijdsslot, bijvoorbeeld tussen 9 en 22 uur. Dankzij het 
gedetailleerde maar eenvoudige beheer van de toegangsrechten is de Keypad bijzonder interessant voor 
verhuurders van een vakantiewoning of -appartement, die voortaan geen sleutels meer hoeven te 
overhandigen. 
 

 

 

 
 

WELCOME HOME 

 

Met de Nuki Keypad ontgrendel je het Smart Lock snel en 
makkelijk met behulp van een toegangscode 
  

Tijdens IFA 2018 in Berlijn stelde Nuki, de Oostenrijkse pionier in slimme deurslottechnologie, de 
nieuwste uitbreiding van zijn productassortiment voor: de Nuki Keypad. Voortaan kun je het Smart Lock 
ontgrendelen met een zescijferige code, wat een smartphone overbodig maakt. De flinterdunne Keypad is 
eenvoudig te monteren en je hoeft er geen kabels voor te trekken. Qua elegantie en veiligheid hoeft deze 
jongste telg niet onder te doen voor zijn grotere broer, het Nuki Smart Lock. 

 
Nuki Keypad – de oplossing waar klanten om vroegen 
"Geen inspanning was ons te veel om onze keypad even veilig, stijlvol en praktisch te maken als ons Smart 
Lock. De Nuki Keypad is een opbouwoplossing voor iedereen die een betrouwbaar beveiligingssysteem wenst, 
zelfs wanneer de batterij van je smartphone leeg is," aldus Martin Pansy, de CEO van Nuki Home Solutions 
GmbH.  

Deze elegante keypad met alle kenmerkende Nuki-stijlelementen kun je op de buitenkant van de deurlijst 
plakken of op een buitenmuur schroeven. Bezoekers kunnen de deur dan openen door de code in te toetsen. 
De fluorescerende cijfers zijn 's nachts makkelijk leesbaar en elke druk op een toets wordt bevestigd met een 
lichtsignaal op de ingebouwde ledstrip. De erg compacte behuizing (9x3 cm) biedt bescherming tegen stof en 
waterstralen (IP65) en is dus bestand tegen weer en wind. De Keypad werkt op twee knoopcellen met een 
autonomie van 12 tot 18 maanden. 
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Geen nul 

Waar staat de nul? Zoals je ziet, in elk geval niet op de Nuki Keypad. "Wij dragen veiligheid hoog in het vaandel. 
Door de nul bewust weg te laten, willen we onze klanten 'verplichten' om creatiever uit de hoek te komen. 
Zonder nul is het in veel gevallen niet meer mogelijk om een 'klassieke code' – zoals de meeste 
geboortedatums – te kiezen," benadrukt Martin Pansy. 

 

Diefstal loont niet 
Bij de eerste installatie genereert het systeem behalve een pincode voor de systeembeheerder ook een 
pincode om de fabrieksinstellingen te herstellen. Die laatste code kan niet worden gewijzigd en wordt 
bovendien opgeslagen op de servers van Nuki. Je hebt de beide codes nodig om de Nuki Keypad te resetten of 
er een nieuw Smart Lock aan te koppelen. Een dief kan met andere woorden niets met de Keypad aanvangen. 
Desalniettemin krijgt de klant in geval van diefstal gratis een nieuwe Keypad op vertoon van het proces-
verbaal en de originele aankoopfactuur. 

 

Prijs en beschikbaarheid 
Je kunt de Nuki Keypad nu vooruitbestellen in de online shop van Nuki voor de democratische prijs van 79 
euro. De bestellingen worden vanaf het vierde kwartaal van 2018 geleverd. 

 

Over Nuki Home Solutions 

De Nuki Smart Lock is een eenvoudig te installeren systeem dat gebruikt kan worden op Europese 
cilindersloten. Het zorgt ervoor dat huisdeuren automatisch geopend en gesloten kunnen worden via de 
smartphone. Nuki Home Solutions werd in 2014 opgericht door Up to Eleven, een producent van 
mobiele producten voor de toekomst. Martin Pansy is CEO van zowel Up to Eleven als Nuki. 
 
 

 


