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LIPS i-Handle S
Elektromechanisch deur- 
beslag voor binnendeuren
Systeemomschrijving 
De i-Handle S is een mechatronische beslagset bedoeld 
voor extreem simpele uitbreiding van het Kek-systeem op 
binnendeuren. Het is compatible met de complete range Kek 
identificatie media. De kruk aan de buitenzijde is elektro-
mechanisch gecontroleerd. Autorisaties worden beheerd 
vanuit de K4-software; programmering en uitlezen via de 
portable programmer PPG. Geschikt voor toepassing binnen 
een breed opgezet Kek Genie systeem of in een beperkter 
toegangscontrolesysteem.

Eigenschappen i-Handle S:

- Proximity lezer via RFID identificatie media
- Compatible met het Kek-assortiment
- 8000 verschillende gebruikers mogelijk
- Zeer eenvoudige montage
- Beheer via K4-software
- Continu open functie beschikbaar
- Tijdzones beschikbaar
- Van binnen uit altijd te openen (vluchtfunctie)
- Audio en visuele terugkoppeling
- Combineerbaar met cilinder
- Bruikbaar voor vrijwel alle bestaande sloten
- Batterijgevoed (3 stuks AAA)
- Geschikt voor binnendeuren



LIPS i-Handle HS 
Elektromechanisch deur- 
beslag voor buitendeuren
Systeemomschrijving 
De i-Handle HS is een mechatronische beslagset bedoeld 
voor extreem simpele uitbreiding van het Kek-systeem op 
binnen- en buitendeuren. Het is compatible met de comple-
te range Kek identificatie media. De kruk aan de buitenzijde 
is elektromechanisch gecontroleerd. Autorisaties worden 
beheerd vanuit de K4-software; programmering en uitlezen 
via de portable programmer PPG of online. Geschikt voor 
toepassing binnen een breed opgezet Kek Genie systeem of 
in een beperkter toegangscontrolesysteem.

Eigenschappen i-Handle HS:

- Proximity lezer via RFID identificatie media
- Compatible met de KEK product familie
- 8000 verschillende gebruikers mogelijk
- Zeer eenvoudige montage
- Beheer via K4-software
- Continu open functie beschikbaar
- Tijdzones beschikbaar
- Van binnen uit altijd te openen (vluchtfunctie)
- Audio en visuele terugkoppeling
- Combineerbaar met cilinder
- Bruikbaar voor vrijwel alle bestaande sloten (ook 

smalsloten)
- Batterijgevoed (3 stuks AAA)
- Geschikt voor binnen- en buitendeuren
- Compatible met Kek online (optie)
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