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Opbouw of inbouw? 
De keuze is aan jou!
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ENTRYA biedt professionele oplossingen met de focus 

op gebruikscomfort en maximale veiligheid. Tijdrovende, 

ingewikkelde installaties behoren tot het verleden! Cifero 

is zeer eenvoudig te confi gureren. Open snel en veilig elke 

toegang.

Duurzame kwaliteit 
in een compacte behuizing

VERLICHTE TOETSEN
Met de Cifero voer je moeiteloos je code in. Dankzij de helder verlichte cijfers kan je het toetsenbord 

ook ‘s nachts zonder problemen bedienen. De toetsen zijn elegant in het toetsenbord geïntegreerd. 

Het resultaat? Een mooi, eigentijds design.

TROTSEERT ALLE TEMPERATUREN
Het Cifero codeklavier volledig ijsvrij. Een geïntegreerd verwarmingssysteem schakelt automatisch 

in bij de eerste vorst en voorkomt het bevriezen van de toetsen. In combinatie met de MW30-12 

voeding of de EntraHOME

AFZONDERLIJKE CONTROLLERS
Kies uit verschillende afzonderlijke controllers voor je Cifero. Wij hebben de juiste controller voor 

elk project. De afzonderlijke controllers zorgen voor maximale veiligheid. Zo voorkomen deze 

immers dat het bij manipulatie van het klavier het schakelcontact kan bediend worden.

COMBINATIE MET ENTRAHOME
Met de EntraHOME-app kan je eenvoudig de PIN beheren. Stel tijdzones, data en gebruikslimieten 

in! Dankzij deze unieke combinatie heb je volledige controle over elke toegang.

VANDAALBESTENDIG*
De Cifero is vervaardigd uit solide materialen en gaat een leven lang mee, ongeacht de 

weersomstandigheden. Hierdoor kan de Cifero wel tegen een stootje en kunnen vandalen niet of 

nauwelijks schade toebrengen. *Zie handleiding voor garantievoorwaarden



* Zie handleiding voor garantievoorwaarden

 Opbouw Codeklavier

Afmetingen codeklavier 46 x 130 x 27 mm

Max. aantal codeklavieren voor 1 controller 2

Verwarming 5 W (in werking vanaf ±3°C)

Temperatuurbereik -25 tot +50° C

Aansluitspanning 12 tot 24 V AC/DC

Max. kabellengte 200 m

Garantie 5 jaar*

Beschermingsgraad IP 54

TECHNISCHE GEGEVENS KP10

Stevig en duurzaam

De behuizing en het toetsenbord zijn 

vervaardigd uit massief materiaal. Het 

roestvrij staal gaat een leven lang mee, 

ongeacht de weersomstandigheden. De 

stevige aluminium behuizing beschermt 

optimaal tegen vandalisme. Bovendien 

onderging de Cifero succesvol een duurtest 

van meer dan dertien miljoen activeringen. 

Hierdoor is het Cifero KP10-toetsenbord 

uitermate geschikt voor intensief gebruik 

en geniet je tevens van 5 jaar garantie.

CIFERO KP10 opbouw



* Zie handleiding voor garantievoorwaarden

Inbouw Codeklavier

Afmetingen codeklavier 52,2 x 120,2 x 22 mm

Max. aantal codeklavieren voor 1 controller 2

Verwarming 5 W (in werking vanaf ±3°C)

Temperatuurbereik -25 tot +50° C

Aansluitspanning 12 tot 24 V AC/DC

Max. kabellengte 200 m

Garantie 5 jaar*

Beschermingsgraad IP 65

TECHNISCHE GEGEVENS KP10F

CIFERO KP10F inbouw

Luxe uitstraling

Op zoek naar een stijlvol codeklavier van uitstekende 

kwaliteit? Deze inbouw Cifero combineert design 

met technologie en is eenvoudig te integreren. De 

Cifero F straalt met zijn esthetisch design klasse 

en elegantie uit. Het front laat zich uiterst elegant 

integreren, volledig vlak of met een rand van amper 

1,5mm. De toetsen zijn bestand tegen extreme 

vriestemperaturen en intensief gebruik.



Samengestelde kits

Verzonken montage

Sublieme afwerking met

verzonken montage

Opbouw montage

Minder precisiewerk bij montage en 

meer ruimte bij plaatsing. Buitengewone 

afwerking met een dikte van slechts 1,5 mm!

CIFERO KP10F inbouw: eenvoudige montage

Je inbouw Cifero laat zich uiterst eenvoudig in de wand bevestigen

dankzij de twee geïntegreerde haakjes.

Speciaal ontworpen voor een snelle en eenvoudige montage.



Verlichte toetsen

De continu verlichte toetsen doven 

kortstondig tijdens het indrukken van 

een toets.

Eenvoudig in gebruik

Het intelligente codeklavier herkent 

automatisch de juiste code, er zijn 

geen speciale handelingen vereist bij 

vergissingen.



SD60 SD60-2 ENTRAHOME

Afzonderlijke controllers bieden hoge veiligheid

De afzonderlijke controllers vergelijken de code die op het toetsenbord wordt ingedrukt met 

de toegangscodes die in het geheugen zijn opgeslagen. Een overeenkomstige toegangscode 

activeert het relais en verleent eveneens toegang. 

Controller 

met 2 relaisuitgangen

om 2 ingangen te openen.

Controller 

met 1 relaisuitgang 

om 1 ingang te openen.

Controller 

met 1 relaisuitgang 

om 1 ingang te openen met zowel 

het Cifero klavier als op afstand via 

de EntraHOME-app.

Controller SD 60 Controller SD 60-2 Controller EntraHOME

Afmetingen controller 77 x 83 x 35 mm 49 x 80 x 32 mm 77 x 83 x 35 mm

Max. schakelvermogen relais 8A (resistief) - 24 V AC/DC 1A (resistief) - 24 V AC/DC 1A (resistief) - 24 V AC/DC

Geheugen 60 codes 60 codes 100 codes*

Aantal uitgangen 1 2 1

Micro SD kaartlezer  - 

TECHNISCHE GEGEVENS

Beschikbaar op:

Eén abonnement is geldig voor een onbeperkt aantal EntraHOME-toestellen. Een abonnement aangekocht in 
de Apple App store of Google Play Store is geldig voor één Apple ID of Google-account en kan dus worden 
gebruikt op alle toestellen waarop dit account is ingesteld. Als je meerdere gebruikers van het type beheerder 
aanmaakt moeten deze afhankelijk van de functies die zij willen gebruiken allemaal een abonnement afsluiten. 
Het is niet mogelijk om een abonnement over te dragen naar een ander account.



Smart Home Control 
EntraHOME

Time zone 6

Time zone 1

Time zone 2

Time zone 3

Time zone 4

Time zone 5 00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

11:45 - 15:15

MA WO DO FR SA SUTHMO WE TH

MO WE TH FR SA SUTH

MO WE TH FR SA SUTH

MO WE TH FR SA SUTH

MO WE TH FR SA SUTH

Entrya

SAVE

09:30

Restrict access

Home Settings

Entrya

SAVE

09:30

Validity Period

User

Name Bill

remaining use

Rights

Administrator

Requires active password on the device

Code Keypad PIN ****

Amount (0 -254) Amount (0 -254)

From

To  

Home Settings

met GRATIS EntraHOME-app

JE SMARTPHONE ALS AFSTANDSBEDIENING

Cifero in combinatie met 
EntraHOME 

Met de EntraHOME-app kan je elke toegang 

wereldwijd beheren. Je kiest zelf aan wie 

je toegang verleent of weigert. De app is 

zeer gebruiksvriendelijk en uiterst veilig 

dankzij de gecodeerde communicatie. 

De unieke combinatie van de EntraHOME-

app en het Cifero toetsenbord geeft je 

volledige controle over elke toegang! 

Beheer iedere Cifero PIN-code en stel 

tijdzones, data en gebruikslimieten in via 

de app. Wil je iemand toegang verlenen? 

Dat kan eenvoudig door je bezoeker een 

persoonlijke PIN-code door te geven. 



Cifero XTF kitCifero XT kit

Cifero XT-2 kit Cifero XTF-2 kit

CONTROLLER SD60-2

CONTROLLER SD60

CONTROLLER ENTRAHOME

CIFERO kits

EntraHOME kit
met Cifero inbouw codeklavier

EntraHOME kit
met Cifero codeklavier



EntraHOMESD60

KP10

SD60-2

KP10F

CONTROLLERS

TOEBEHOREN

CODEKLAVIER

SOFTWARE

Micro SDHC 
geheugenkaart

DIN-rail 
adapter

Voor MW30-12

MW30-12*
Stroomvoorziening

voor apparaten
met een maximaal
verbruik van 2,5 A

(*) Noodzakelijk voor het verwarmen van het toetsenbord voor SD60 en SD60-2.

Cifero code 
manager

Download deze 
gratis software uit 

de webshop
voor SD60

CIFERO gamma



Cifero
Codeklavier

www.entrya.com

Codeklavier


