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Omschrijving 
Toegangverleningssysteem voor deuren d.m.v. het aanraken van de deurgreep. 
 
Toepasbaarheid 
Voor- en achterdeur in combinatie met de FUHR 834(P/PK), 836 (P/PK) en 881(GL). Dit toegangscontrole- 
systeem biedt nieuwe perspectieven in zowel privéwoningen als in kantoorgebouwen of openbare ruimtes. 
 
Werking 
Wanneer de SmartTouch 2.0 aangeraakt word treedt de motor in werking en ontgrendelt deze automatisch 
de deur. Dankzij een kleine transponder die u bij u draagt wordt namelijk het systeem geactiveerd (let op: 
wanneer de transponder 10 sec. niet beweegt, kan de deur niet geopend worden). Het detectiebereik kan 
individueel aangepast worden. 
 
Eigenschappen 

- SmartTouch bestaat uit deurgreep, masterkey en draadloze ontvanger. 
- De deur wordt geopend door het aanraken van de deurgreep, ongeacht de plaats.  
- Een LED signaleert de aanraking, deze licht op in het donker.   
- Plug-in verbinding met de draadloze module.  
- Weerbestendig en onderhoudsvrij.  
- Deurgrepen van hoogwaardige RVS kwaliteit (1.4301). 
- Afgerond en rechthoekig leverbaar. 
- Tot 200 gebruikerstransponders programmeerbaar. 
- Het masterprincipe beschermt tegen ongeoorloofd programmeren en wissen. 
-  De SmartTouch-activeringsschakelaar voorkomt dat de deur ongewild wordt geopend. 
- Het herkenningsbereik van de SmartTouch-transponder kan individueel worden ingesteld.  
- Ook geschikt voor integratie in de deurgreep.  
- De SmartTouch-deurgreep is voorzien van een veilige AES-codering in de signaaloverdracht, dit zorgt 

voor betrouwbare veiligheid.  
- Het Masterprincipe beschermt het systeem tegen ongeautoriseerde aanleer- of 

verwijderingsprocessen.  
- Gegevensoverdracht vindt uitsluitend plaats wanneer de deurgreep wordt aangeraakt.  
- De innovatieve technologie maakt openen alleen mogelijk als de SmartKey in de buurt van het 

lichaam is.  
- Een bewegingssensor in de SmartKey zorgt voor extra veiligheid. Wanneer de SmartKey 3 seconden 

niet beweegt, wordt deze automatisch uitgeschakeld.  
  

Product informatie 

http://www.fuhr.nl/
http://www.fuhrbenelux.info/
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Overige informatie  
SmartTouch-SmartKey 
- Beschikbaar als master- en userkey. 
- Elk SmartTouch-systeem bevat een individuele Master-SmartKey die al is aangesloten op de 
SmartTouch module. 
- Zeer eenvoudig aanleren en verwijderen van toegangsrechten, via de masterkey. 
- Uitgerust met handzender met 4 knoppen waarvan één al geïnstalleerd op de module, hiermee kan 

de deur al bedient worden. De andere knoppen kunnen worden toegewezen voor bijvoorbeeld de 
opening van een zijdeur.  

- 200 verschillende handzenders te installeren.  
- Lange levensduur van de batterij.  
 
SmartTouch-Smart transceivermodule 
- In de deurvleugel gemonteerd aan de motor, hierdoor niet zichtbaar.  
- LED-programmeer knop om aan te leren en te verwijderen.   
- Met een akoestisch signaal.  
- Passend op alle motorsloten van FUHR (881, 834 en 836).  
- Ook later te monteren. 
- Hiervoor is extra frezen niet nodig.  
- Beschermde elektronica in een compacte behuizing.  
- 12VDC-stroomverzorging direct over de motor, geen extra stroomvoorziening nodig. 
- Eenvoudige bekabeling tussen motor en deurgreep, d.m.v. de stekker. 
- De Smart-zendmodule is te gebruiken met zowel de vorige als de nieuwe SmartTouch-componenten.  
- Spanning: 12VDC. 
- Aansluitkabel tussen deurgreep en motor: 3 aderig, ca. 320mm lang. 
 

Uitvoeringen 
 
RVS SmartTouch deurgreep 2.0 met schroeven, Master-SmartKey, Smart-zendmodule en transceivermodule met 
aansluitkabel. 
  
Vorm Afmetingen in mm Draairichting Aantal bevestigingen Artikelnummer 

Rond 30x350 DIN Links 2 VNB053035R2ML 

Rond 30x350 DIN Rechts 2 VNB054035R2MR 

Rond 30x350 DIN Links 2 VNB053100R2ML 

Rond 30x1000 DIN Rechts 2 VNB054100R2MR 

Rond 30x1600 DIN Links 2 VNB053160R2ML 

Rond 30x1600 DIN Links 4 VNB062160R4ML 

Rond 30x1600 DIN Rechts 2 VNB054160R2MR 

Rond 30x1600 DIN Rechts 4 VNB063160R4MR 

Rond 30x350 Universeel 2 VNB052035R2MU 

Rond 30x1000 Universeel 2 VNB052100R2MU 

Rond 30x1600 Universeel 2 VNB052160R2MU 

Rond 30x1600 Universeel 4 VNB061160R4MU 

Hoekig 25x40x350 Universeel 2 VNB059035K2MU 

Hoekig 25x40x1000 Universeel 2 VNB059100K2MU 

Hoekig 25x40x1600 Universeel 2 VNB059160K2MU 

Hoekig 25x40x1600 Universeel 4 VNB060160K4MU 

 

Masterkey 

Userkey 

http://www.fuhr.nl/
http://www.fuhrbenelux.info/

