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Leveringspakket
1x beknopte handleiding
1x smartBURG SMARTkeypad
1x  AC/DC voeding; ingang: ~230VAC / 

uitgang: =5VDC 2A
1x houder 
1x batterij

Productbeschrijving

De KEYPAD 2100 is een invoereenheid van 
het BURGprotect alarmsysteem.
Zijn design, de lange batterijlevensduur 
(max. 6 maanden), de melding bij lage 
batterijstand en de alarmactivering / 
-deactivering / Home Scenario-functie 
ronden het profiel af.

Opbouw

LED-statusindicatie

Geactiveerd

Gedeactiveerd

Homescenario

Invoerveld

Houder

Aan/Uit-schakelaar

Reset-knop

Batterij

Manipulatie-alarm 
schakelaar

Stroomaansluiting 5V DC

Batterijvakafdek-
king

Incl.
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Status-LED
Wanneer u uw code invoert en vervolgens 
op [Activeren] [Deactiveren] of  
[Thuis Alarm] tipt, om het systeem in 
de gewenste toestand te zetten, worden 
de volgende LED status-informaties 
gebruikt, om u over de systeemtoestand te 
informeren:

[SOS]: rood knipperend, alarmtoon 
gedurende 1 minuut
[Geactiveerd] : Rood
[Gedeactiveerd] : Groen
[Thuis Alarm] : Blauw
[Niet verbonden] : knipperend in de 
volgorde rood, groen, blauw
[Batterij leeg] : LED (rood of groen 
of blauw) is aan gedurende 1s en uit 
gedurende 9s.
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Technische gegevens

Max. luchtvochtigheid <=96%

Werkomgevingstem-
peratuur

0 - 60°

Max. bedrijfsstroom DC jack. 5V2A

Batterij Lithium-Ion Accu, 
890mAH

Frequentieband 433.05 MHz - 434.79 
MHz 

max. zendvermogen <10mW (10dBm)

Max. bereik open veld Zonder obstakel 
ca. 200 m*

Standby-tijd 6 maanden bij dagelijks 
gebruik (6x per dag 
gedurende max. 30 sec.)

Gewicht 162.3 g incl. batterij

Afmetingen 145 mm x 92.1 mm 
(h x b)

Statusindicatie 1 LED-strook, 3 kleuren 
(rood, groen, blauw)

Bedieningstoetsen 13 touch-buttons

*  Het daadwerkelijke bereik past zich aan de  
omstandigheden ter plaatse aan.
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Functies

Stroomspaarmodus Alleen tijdens 
batterijgebruik.

Inteachen Via scannen van de 
QR code via app 

Waarschuwing bij  
lage batterij

LED-indicatie en  
app-melding

Manipulatie-alarm Wordt ondersteund

Reset Wordt ondersteund
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Opbouw

1.  Open het batterijvak aan de achterzijde 
voorzichtig met een vingernagel. Plaats 
vervolgens de batterij.

2.  Laad de batterij door de 5VDC voeding aan  
te sluiten op de onderzijde van het toestel.

3.  Schakel de keypad in met de 
schuifschakelaar boven de batterij.  
Daarna het batterijvak weer sluiten.
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Verbinding met de Base 

1. Start de app.
2. Tik op „meer“ 
 en vervolgens op 
 „Component toevoegen“
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Bediening 

Om de keypad vanuit de rustmodus te 
activeren, bedient u een willekeurige toets: 
Aanwijzing: Na activering roept de keypad 
onmiddellijk de actuele status van het 
systeem op, en geeft deze weer.

Voer nu uw code in en tip de gewenste 
functie [Alarm activeren], [Alarm 
deactiveren] of [Home scenario] aan.  
Het systeem licht één keer op, als de code 
correct is en de functie geactiveerd werd.

Aanwijzing: 
Wanneer gedurende 10 seconden geen 
actie wordt geactiveerd, gaat het systeem 
in de rustmodus.
In de rustmodus kan de keypad geen in-
formatie van het systeem ontvangen, tot-
dat de rustmodus weer gedeactiveerd is.

3.  Scan de QR-code van het toestel. Na 
succesvol scannen kunt u een willekeuri-
ge naam aan het toestel toewijzen, bijv. 
„woonkamerdeur“. Bevestig de invoer 
door het groene vinkje aan te tippen.

4.  De app geeft u een melding, wanneer 
het toevoegen aan het systeem met 
succes is afgesloten.
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Waartoe dient de rustmodus?

De keypad benodigt in de rustmodus 
slechts zeer weinig vermogen. Alleen 
met deze geringe vermogensopname is 
een batterijcyclus van max. 6 maanden 
mogelijk.

Als u het systeem permanent onder 
stroom brengt (voedingmodus) wordt 
de batterij automatisch geladen en als 
noodstroombatterij gebruikt. Een interne 
laadregelaar controleert het opladen.

Juiste installatieplaats
Het radiosignaal van de sensor is 
in sterke mate afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden. Metalen 
voorwerpen, betonnen plafonds, wanden, 
metalen leidingen etc. reduceren het 
bereik. Storingen kunnen ook door andere 
radiozenders en omgevingsinvloeden 
worden veroorzaakt.

BELANGRIJKE AANWIJZING: De melder 
kan niet beter presteren dan installatie 
en omstandigheden dat toestaan. De 
melder kan gevaarsituaties signaleren, 
maar niet vermijden.

Het toestel mag niet geverfd, gelakt of 
anderszins aangepast worden.
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Installatie & aanwijzingen

1)  Gebruik de houder van de 
keypad voor het aftekenen 
van de boorgaten.

2)  Boor de gaten en bevestig de houder met 
pluggen en schroeven.

3)  Plaats de keypad op de houder en schuif 
deze behoedzaam omlaag. Er klinkt een 
lichte klik zodra de houder op de Tamper-
schakelaar drukt.

Aanwijzing: Als u de keypad met netstroom 
wilt gebruiken, controleert u voorafgaand aan 
het installeren, of er een stroomaansluiting/
stopcontact binnen bereik is.

Probleem Oorzaak Oplossing

Keypad 
reageert niet.

Batterijstand 
laag

Verbind het 
systeem met 
de voeding en 
controleer de 
functie opnieuw. 
Gebruik tijdens 
het opladen 
de app voor 
besturing van 
het systeem.

Hand-
schoenen

Trek de 
handschoenen 
uit en probeer 
het opnieuw.

Energiespaar-
modus

Tip op een 
willekeurige 
toets, om het 
toestel uit de 
rustmodus te 
wekken.
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Probleem Oorzaak Oplossing

Nu kan de 
kous worden 
afgebreid.

Geen 
terugmelding 
van het 
alarmsysteem

Controleer 
of het 
alarmsysteem 
ingeschakeld is 
en de app reeds 
op het systeem 
is gekoppeld. 
Mocht u 
proberen om de 
QR-code voor 
het koppelen te 
gebruiken, pro-
beert u in plaats 
van de QR-code 
de teachfunctie 
om te verifiëren 
dat de QR-code 
niet foutief is. 
Zorg ervoor dat 
de te koppelen 
keypad zich 
binnen bereik 
van het RF-sig-
naal van het 
alarmsysteem 
bevindt. Gebruik 
een reeds 
aangekoppelde 
afstandsbedie-
ning om dit te 
testen.

[Actief] 
[Disactief]
[Home-
scenario] 
fout

Verkeerd 
gebruikers-
wachtwoord

Voer de juiste 
code in. De co-
des kunnen op 
de app worden 
aangepast. 
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Voorzichtig
Wijzigingen en modificaties die niet uitdrukke-
lijk door de bevoegde goedkeuringsinstantie 
zijn geautoriseerd, kunnen tot intrekking van 
de gebruiksvergunning voor het toestel leiden.

Algemene veiligheidsinformatie  
en veiligheidsmaatregelen
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Aansprakelijkheidsbeperking

Dit toestel voldeet op het tijdstip van fabricage 
aan de actuele technische standaard Wij stre-
ven er voortdurend naar, onze producten onze 
producten op de nieuwste technische stand 
en onze handboeken up-to-date te houden. 
Daarom behouden wij ons voor, technische 
wijzigingen en revisies/aanpassingen van de 
handleiding waar nodig zonder voorafgaande 
aankondiging uit te voeren.
De inhoud van de handleiding dient zorgvul-
dig te worden geleden. Voor schade, bijvoor-
beeld ten gevolge van verkeerde bediening of 
installatie, ondeskundig gebruik, gebrekkig 
of verkeerd onderhoud, veronachtzaming van 
veiligigheidsintructies of algemeen geldende 
voorschriften wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard. Dit toestel biedt, bij juist gebruik 
en correcte installatie, onder de aangegeven 
randvoorwaarden de in het handboek be-
schreven functionaliteiten. Afhankelijk van het 
desbetreffende, klantspecifieke scenario is een 
alarmactivatie niet altijd gegarandeerd.
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Veiligheidsinstructies

Lees de handleiding zorgvuldig door. Voor 
schade tengevolge van veronachtzaming 
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
Het toestel mag uitsluitend voor het in de 
handleiding genoemde doel worden ingezet.
Het toestel dient u in noodgevallen te infor-
meren en alarm te geven! Controleer daarom 
regelmatig de werking en de batterijstand van 
het toestel om goed voorbereid te zijn als het - 
maar laten we hopen van niet - menens wordt.
Door ongewoon hoge elektromagnetische 
straling, manipulaties of andere invloeden, 
kunnen storingen worden opgewekt. Instal-
latie in de nabijheid van straling uitzendende 
elektro-apparatuur of in vochtige ruimten is 
niet toegestaan. Batterijgevoede apparatuur 
mag niet bij hoge temperaturen en in de buurt 
van warmtebronnen worden gebruikt of aan 
directe zonnestraling worden blootgesteld.
Verpakking en materiaal altijd buiten 
bereik van kinderen bewaren – Er bestaat 
verstikkingsgevaar. 
De gebruikshandleiding zorgvuldig bewaren.

BELANGRIJKE AANWIJZING: Opstelling 
op een ongunstige locatie kan leiden 
tot vermindering(en) van de functie(s).

Mocht u een EG-conformiteitsverklaring voor 
dit toestel nodig hebben, kunt u per e-mail 
een aanvraag richten aan: info@burg.biz
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Reiniging

Gebruik uitsluitend minimaal bevochtigde 
doeken voor de reiniging.
Zorg ervoor dat er geen water in het 
apparaat dringt. Gebruik geen licht 
brandbare, chemische, bijtende of schurende 
reinigingsmiddelen.

Garantie

BURG-WÄCHTER-producten worden 
overeenkomstig de op het productietijdstip 
geldende technische standaarden en conform 
onze kwaliteitsstandaarden geproduceerd.
De garantie omvat uitsluitend gebreken 
die aantoonbaar aan fabricage- of 
materiaalfouten op het tijdstip van de verkoop 
toe te schrijven zijn. De garantie eindigt na 
twee jaar, verdere claims zijn uitgesloten.
Vastgestelde gebreken moeten schriftelijk, 
incl. origineel aankoopbewijs en korte 
foutbeschrijving bij uw verkoper worden 
ingediend. Na controle binnen een redelijke 
termijn beslist de garantiegever over een 
mogelijke reparatie of een vervanging.
Gebreken en schade door bijv. transport, 
foute bediening, ondeskundig gebruik, 
slijtage, etc. zijn van de garantie uitgesloten.
De batterij is uitgesloten van de garantie.
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 Set 2200

Smoke 2050Control 2110

Water 2060 Keypad 2100

Vibrancy 2020 Motion 2010 Contact 2030

Sirene 2150

Outdoor sirene

Alarminstallatie 
starterspakket 
bestaande uit:

Rookmelder

Trillingssensor PIR- 
bewegingsmelder

Deur- en 
raamcontact

Afstandsbediening

Watermelder RFID-toetsenblok

Motion 2010 Contact 2030Control 2110

1x 1x 2x

1x

Overig toebehoren:
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Verwijdering van het apparaat

             We wijzen erop dat dusdanig 
             gemarkeerde elektrische 
             en elektronische apparaten  
             en batterijen niet samen met het 
huisafval maar gescheiden resp. afzonderlijk 
ingezameld moeten worden.
Informeer bij de bevoegde instantie in uw 
stad / gemeente naar de inzamelpunten voor 
batterijen en elektrisch/elektronisch afval.

Meer toebehoren vindt u op onze  
homepage: www.burg.biz of via scannen 
van de volgende QR code links:

Hiermee verklaart de firma BURG-WÄCHTER KG  
dat het onderhavige toestel voldoet aan  

 de richtlijnen
 2014/53/EU, (RED) 
 2014/30/EU, (EMC), 
 2011/65/EU (RoHS) en de  

  Laagspanningsrichtlijn  
                    (2014/35/EU).

De volledige tekst van de EU-conformiteits-
verklaring kan op het volgende internetadres 
worden opgeroepen: www.burg.biz
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Gelieve bij technische vragen over het product 
de uitvoerige bedieningshandleiding te lezen 
en de FAQ in acht te nemen, die u op de 
volgende webpagina vindt: www.burg.biz. 
Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u 
zich graag via e-mail tot ons wenden op: 
Alarm-Service@burg.biz

Colofon
Het copyright van deze bedieningshandleiding 
berust uitsluitend bij BURG-WÄCHTER KG. 
Voor elke vorm van verveelvoudiging, ook op 
elektronische gegevensdragers, is schriftelijke 
toestemming van BURG-WÄCHTER KG 
vereist. Herdruk – ook in uittreksels – is 
verboden. Errata en technische wijzigingen 
voorbehouden. Alle genoemde firma- en 
productnamen zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken of merken van 
de desbetreffende eigenaars.

Druk- en zetfouten en technische  
wijzigingen zijn voorbehouden.
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