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GALEO - KCIN - PROFIL100EC
Digicode® met gescheiden elektronica

 INSTALLATIE HANDLEIDING

1] OVERZICHT PRODUCTEN

2
www.cdvibenelux.com
www.cdvigroup.com

GALEO - KCIN - PROFIL100EC
Product informatie:
Voeding: DC: 12V tot 48V / AC: 12V tot 24V
Verbruik: 
- 12V AC: 90mA
- 24V AC: 46mA
- 12V DC: 100mA
- 24V DC: 55mA
- 48V DC: 30mA
Geheugen: Permanente E2Prom
Relais: 2 tot 3 relais (volgens referentie) 8A / 250V
Codeklavier: 12 verlichte druktoetsen bij de GALEO en de KCIN/
     13 verlichte druktoetsen bij de PROFIL100EC
Gebruikers: 100 codes programmeerbaar van 4 of 5 cijfers
Signalisatie: Buzzer
Signalen:
Korte toon: Voeding aanwezig
Lange toon: Bevestiging van invoer in programmatie
2 korte tonen: Activatie of verlaten van programmatiemodus
4 korte tonen: Fout in commando
Aansluitklemmen:
P1: Drukknop voor activeren relais 1
P2: Drukknop voor activeren relais 2
H (rechts): Indien contact gemaakt met “M” (ev. via timer) kunnen alle toetsen van het klavier gebruikt worden voor 
toegang zonder code.
ENKEL VOOR PROFIL100EC:
- H (links) : Indien contact gemaakt met “P1” (ev. via timer) kan de 
  ‘sleutel’-knop gebruikt worden om relais 1 te openen. (Code invoeren 
   blijft mogelijk)
- H (links) : Indien contact gemaakt met “P2” (ev. via timer) kan de 
  ‘sleutel’-knop gebruikt worden om relais 2 te openen. (Code invoeren 
   blijft mogelijk)
Jumpers:
P2: Reset mastercode en gebruikerscodes
P3: Wijzigen van individuele codes door de gebruiker
Standaardwaarden:
Backlight tijd: 10 seconden
Relais contacttijd: 1 seconde
Mastercode: 12345
Programmeermode tijd: 120 seconden
Submaster code: A of B
Lengte codes: 4 of 5 karakters: Alle knoppen kunnen gebruikt worden om een code te vormen. De mastercode kan niet 
dienen als gebruikerscode. Codes ‘00000’ en ‘0000’ kunnen enkel gebruikt worden om codes te wissen, in dit geval wordt de 
betreffende code vervangen door ‘00000’ of ‘0000’ naargelang de lengte van de code.

GALEO KCIN PROFIL100EC
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Montage voorschriften
Bevestig het codeklavier op een vlakke oppervlakte, dit om 
vandalisme te vermijden en de beste montage te garanderen.

Beveiligingsvoorschriften
Uit zorg voor de veiligheid, gelieve de fabrieks mastercode 
te vervangen. Wanneer u een nieuwe mastercode of 
gebruikerscode kiest, vermijd dan simpele codes (voorbeeld: 
3 4 5 6 7)

2] VOORSCHRIFTEN

Kabel:
De afstand tussen het codeklavier en de gescheiden 
elekronica mag niet groter zijn dan 10 meter. Vergewis 
u dat de kabel van het codeklavier niet in de buurt van 
spanningskabels (vb: 230V AC)

Kabel voorschriften:
2 gewikkelde paren (4 draden) SYT1 0,8mm.

Aangeraden voedingen
(bezoek onze website voor meer informatie: 
www.cdvibenelux.com)
- ARD12 (230V ingangsspanning)
- BS60 (230V ingangsspanning)

3] MONTAGE KIT

Varistor

 GALEO 1 1 1 2 2 2 - -

 GESCHEIDEN     
 Elektronica - - - - 2 2 2 1

(M4x10) 
Torx®

schroef)

T20 Torx®

Sleutel Afdekplaat
(M4x30) 
Montage 

schroeven

Anker- 
pluggen

Wurg- 
nippel

Montage- 
beugel 
voor 

gescheiden
elektronica

A - GALEO
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B - KCIN

Varistor

 KCIN 1 1 1 2 2 - -

 GESCHEIDEN     
 Elektronica - - - 2 2 2 1

Torx 
schroef
M5 x 16

Torx X25
(M4x30) 
Montage 

schroeven

Anker- 
pluggen

Wurg- 
nippel

Montage- 
beugel 
voor 

gescheiden
elektronica

C - PROFIL100EC

Montage beugel 
voor gescheiden 

elektronica
Wurgnippel Varistor (M5x8 Diax®

schroef)
T20 Diax®

sleutel ankerpluggen
(M4x30)
montage 

schroeven

GESCHEIDEN 
Elektronica 1 2 - - - 2 2

PROFIL100EC - - 1 1 1 2 2
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4] MONTAGE INSTRUCTIES

Eens u zichzelf vergewist hebt dat de montage kit compleet is, en dat u de bekabeling van het codeklavier en de gescheiden 
elektronica voorbereid hebt, dan kunt u overgaan tot het monteren van het toestel. Voorzie al het nodige gereedschap (Boorma-
chine, schroevendraaier, ...) en volg de instructies om het codeklavier en de gescheiden elektronica te monteren.

Steek de kabel door het daarvoor 
voorziene gat in de montageplaat. 
Plaats het codeklavier op de mon-
tageplaat door eerst de bovenkant in 
te haken.

A - GALEO

Controleer de afstand tussen de 
Galeo en de gescheiden elektronica 
(zie punt 2, voorschriften). Plaats de 
montageplaat van de GALEO, en de 
montagebeugel van de elektronica 
op de muur en teken de boringen af. 
Maak de boringen met een boor van 
5mm, 35mm diep. Vergeet de boring 
voor de bekabeling niet.

Steek de bekabeling in de doos van 
de gescheiden elektronica. Sluit de 
draden op de klemmen aan. Vergeet 
niet om de meegeleverde varistor op 
het elektroslot te plaatsen (zie punt 
2, voorschriften)

Bevestig het codeklavier met de 
meegeleverde Torx schroef (M4x10) 
en het T20 Torx gereedschap. Plaats 
hierna het afdekplaatje over de 
schroef.

Steek de 2 anker pluggen in de borin-
gen. Plaats de montagebeugel op de 
muur zodat de montagegaten ove-
reenkomen met de boringen. Schroef 
de beugel vast met de meegeleverde 
schroeven (M4x30). Glij de doos van 
de gescheiden elektronica over de 
beugel, zodat de gleuven van de doos 
over de beugel komen.

Steek de ankerpluggen in de borin-
gen, plaats de montageplaat op de 
muur, zodat de bevestigingsgaten 
overeenstemmen met de boringen, 
en schroef de montageplaat vast met 
de meegeleverde schroeven (M4x30)

54
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B - KCIN

Steek de kabel door het daarvoor 
voorziene gat in de montageplaat 
(midden). Plaats het codeklavier op 
de montageplaat door eerst de bo-
venkant in te haken.

Controleer de afstand tussen de 
KCIN en de gescheiden elektronica 
(zie punt 2, voorschriften). Plaats de 
montageplaat van de KCIN, en de 
montagebeugel van de elektronica 
op de muur en teken de boringen af. 
Maak de boringen met een boor van 
5mm, 35mm diep. Vergeet de boring 
voor de bekabeling niet.

Steek de bekabeling in de doos van 
de gescheiden elektronica. Sluit de 
draden op de klemmen aan. Vergeet 
niet om de meegeleverde varistor op 
het elektroslot te plaatsen (zie punt 
2, voorschriften)

Bevestig het codeklavier met de mee-
geleverde Torx schroef (M5x16) en 
het X25 Torx gereedschap. 

Steek de 2 anker pluggen in de borin-
gen. Plaats de montagebeugel op de 
muur zodat de montagegaten ove-
reenkomen met de boringen. Schroef 
de beugel vast met de meegeleverde 
schroeven (M4x30). Glij de doos van 
de gescheiden elektronica over de 
beugel, zodat de gleuven van de doos 
over de beugel komen.

Steek de ankerpluggen in de borin-
gen, plaats de montageplaat op de 
muur, zodat de bevestigingsgaten 
overeenstemmen met de boringen, 
en schroef de montageplaat vast met 
de meegeleverde schroeven (M4x30)

54
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1 2 3

4 5 6

Steek de kabel door het daarvoor 
voorziene gat in de montageplaat. 
Plaats het codeklavier op de mon-
tageplaat door eerst de bovenkant in 
te haken.

C - PROFIL100EC

Controleer de afstand tussen de PRO-
FIL100EC en de gescheiden elektro-
nica (zie punt 2, voorschriften). 
Plaats de montageplaat van de PRO-
FIL100EC, en de montagebeugel van 
de elektronica op de muur en teken 
de boringen af. Maak de boringen 
met een boor van 5mm, 35mm diep. 
Vergeet de boring voor de bekabeling 
niet.

Steek de bekabeling in de doos van 
de gescheiden elektronica. Sluit de 
draden op de klemmen aan. Vergeet 
niet om de meegeleverde varistor op 
het elektroslot te plaatsen (zie punt 
2, voorschriften)

Bevestig het codeklavier met de mee-
geleverde Torx schroef (M5x8) en het 
T20 Torx gereedschap. Plaats hierna 
het afdekplaatje over de schroef.

Steek de 2 anker pluggen in de borin-
gen. Plaats de montagebeugel op de 
muur zodat de montagegaten ove-
reenkomen met de boringen. Schroef 
de beugel vast met de meegeleverde 
schroeven (M4x30). Glij de doos van 
de gescheiden elektronica over de 
beugel, zodat de gleuven van de doos 
over de beugel komen.

Steek de ankerpluggen in de borin-
gen, plaats de montageplaat op de 
muur, zodat de bevestigingsgaten 
overeenstemmen met de boringen, 
en schroef de montageplaat vast met 
de meegeleverde schroeven (M4x30)
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5] BEDRADINGSSCHEMA’S

Aanvraag-tot-verlaten ingangen
P1 aanvraag-tot-verlaten ingang activeert 
relais 1.
P2 aanvraag-tot-verlaten ingang activeert 
relais 2. 
Mode en programmatietijd zijn 
programmeerbaar.

De rechtse H ingang kan gebruikt 
worden met een schakelklok om vrije 
toegang mogelijk te maken na een 
druk op eender welke toets van het 
codeklavier.
Wanneer het contact tussen de rechtse 
“H” en “M” open is dan is de aanvraag-tot-
betreden uitgeschakeld. Wanneer het contact 
gesloten is kunt u op om het even welke 
toets drukken om relais 1 te openen.

Enkel bij de PROFIL100EC:
De linkse H ingang kan gebruikt worden 
met een schakelklok om vrije toegang 
mogelijk te maken na een druk op de 

D - 693 : Gescheiden elektronica
Jumper P3 laat toe  
dat de gebruiker 
zijn eigen code kan 
wijzigen.  
Om dit mogelijk te 
maken moet u de 
jumper opzetten 
(Zie hoofdstuk 
programmeren in 
deze handleiding)

Jumper P2 reset het codekla-
vier tot de fabriekswaarden.  
Zet het codeklavier  
spanningsloos, en zet
de jumper op. 
(Zie hoofdstuk Program-
meren 
in deze handleiding)

VOEDING
12 tot 24VAC

of 12 tot 48VDC

H (Open)
codeklavier mode

H (Gesloten)
Aanvraag tot 
betreden mode

VOEDING
Volgens 

voorschriften van 
het slot

W
it

B
ru

in

G
ro

en
 o

f 
bl

au
w

Varistor

P2
P3

Relais 
1

Relais 
2

Klem Omschrijving
V Voeding 12V tot 24VAC of 12V tot 48VDC

V Voeding 12V tot 24VAC of 12V tot 48VDC

R1 Normaal gesloten contact relais 1

C1 Gemene klem relais 1

T1 Normaal open contact relais 1

R2 Normaal gesloten contact relais 2

C2 Gemene klem relais 2

T2 Normaal open contact relais 2

P1 Aanvraag-tot-verlaten ingang relais 1

M Gemene klem van de ingangen

P2 Aanvraag-tot-verlaten ingang relais 1

H (rechts) Schakelklok ingang

H (links) ENKEL BIJ PROFIL100EC: 
Schakelklok ingang ‘sleutelknop’

+ Witte draad van codeklavier

- Bruine draad van codeklavier

E Groene of blauwe draad van codeklavier 
(verlichting)

Slot op ruststroom

Slot op arbeidstroom

A - GALEO / KCIN met 2 relais / PROFIL100EC

OF

Embout tournevis
TORX X25Vis TORX
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(inox)
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‘sleutel’-knop.
Wanneer het contact open 
is dan is de aanvraag-tot-
betreden uitgeschakeld. 
Wanneer het contact tussen de 
linkse “H” en “P1” of gesloten 
is kunt u de ‘sleutel’-knop 
gebruiken om relais 1 te openen. 
Wanneer het contact tussen 
de linkse “H” en “P2” gesloten 
is kunt u de ‘sleutel’-knop 
gebruiken om relais 2 te openen.

OF
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D - 693 : Gescheiden elektronica
Jumper P3 laat toe  
dat de gebruiker 
zijn eigen code kan 
wijzigen.  
Om dit mogelijk te 
maken moet u de 
jumper opzetten 
(Zie hoofdstuk 
programmeren in 
deze handleiding)

Jumper P2 reset het codekla-
vier tot de fabriekswaarden.  
Zet het codeklavier 
spanningsloos, en zet
de jumper op. 
(Zie hoofdstuk Program-
meren 
in deze handleiding)

VOEDING
12 tot 24VAC

of 12 tot 48VDC

H (Open)
Codeklavier mode

H (Gesloten)
Aanvraag tot 
betreden mode

VOEDING
Volgens 

voorschriften van 
het slot

W
it

B
ru

in

G
ro

en
 o

f 
bl

au
w

Varistor

P2
P3

Relais
1

Relais
2

Relais 
3

Klem Omschrijving
V Voeding 12V tot 24VAC of 12V tot 48VDC
V Voeding 12V tot 24VAC of 12V tot 48VDC

R1 Normaal gesloten contact relais 1
C1 Gemene klem relais 1
T1 Normaal open contact relais 1
R2 Normaal gesloten contact relais 2

C2 Gemene klem relais 2
T2 Normaal open contact relais 2
R3 Normaal gesloten contact relais 3
C3 Gemene klem relais 3
T3 Normaal open contact relais 3
P1 Aanvraag-tot-verlaten ingang relais 1
M Gemene klem van de ingangen
P2 Aanvraag-tot-verlaten ingang relais 2

H (rechts) Schakelklok ingang
+ Witte draad van codeklavier
- Bruine draad van codeklavier
E Groene of blauwe draad van codeklavier 

(verlichting)

Slot op ruststroom

Slot op arbeidsstroom
OF

Aanvraag-tot-verlaten ingangen
P1 aanvraag-tot-verlaten ingang 
activeert relais 1.
P2 aanvraag-tot-verlaten ingang 
activeert relais 2. 
Mode en activatietijd zijn 
programmeerbaar.

De rechtse H ingang kan gebruikt 
worden met een schakelklok om 
vrije toegang mogelijk te maken 
na een druk op eender welke 
toets van het codeklavier.
Wanneer het contact tussen de 
rechtse “H” en “M” open is dan is de 
aanvraag-tot-betreden uitgeschakeld. 
Wanneer het contact gesloten is 
kunt u op om het even welke toets 
drukken om relais 1 te openen.

B - GALEO / KCIN met 3 relais

Embout tournevis
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3
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Standaard waarden
- Zonder codes. 
- Verlichtingstijd: 10 seconden
- Schakeltijd relais: 1 seconde
- Code lengte: 5 tekens 
- Master Code: 1 2 3 4 5
- Programatie beveiligingstijd : 
 120 seconden
-  sub master codes voor het   
 wijzigen van de gebruikerscodes door  
 de gebruikers:
 Groep 1 (relais 1): A en B
 Groep 2 (relais 2): 1 en 3
 Groep 3 (relais 3): 4 en 6

Audio signalen:
De zoemer geeft verschillende audio 
signalen weer.  
1 korte beep: Voeding codeklavier 
aan
1 lange beep: programmatie invoer 
aanvaard of toegang verleend
2 korte beeps: Programmeer mode 
betreden of verlaten
4 korte beeps: 
foutieve invoer

Code lengte
De master code en de gebruikercodes 
kunnen 4 of 5 tekens bevatten.
Al de toetsen kunnen gebruikt worden 
om een code aan te maken. De master 

code KAN NIET gebruikt worden als een 
gebruikerscode. 
Om een specifieke gebruikerscode te 
wissen, moet men die code vervangen 
door 0000 (4 teken mode) of 00000 (5 
teken mode).

P2 jumper: 
Reset tot fabriekswaardden

P3 jumper: 
Laat gebruikers toe om hun eigen 
gebruikerscode te wijzigen door 
gebruik van de sub master codes.

6] PROGRAMMATIE

A - Reset van het geheugen
1. Geef 2 maal de master code in
    - 12345 is de standaard mastercode. 
    - Het codeklavier geeft 2 beeps om te bevestigen       
       dat u in de programmeermode bent. 
2. Geef A6 in om de mastercode en de       
    gebruikerscodes te resetten.
     - Het codeklavier geeft 1 beep.
     - Druk op A dan op B om te bevestigen dat u het    
       geheugen van het codeklavier wenst te resetten.
     - Wacht op 2 beeps.
     - De mastercode is nu hersteld als 12345 en al de   
       gebruikerscodes zijn uit het geheugen gewist.

3. Geef A5 in om de mastercode te wijzigen.
    - Er wordt 1 beep weergegeven.
    - Geef de nieuwe mastercode in (4 of 5 tekens,   
       naargelang de ingestelde code lengte).
    - Er wordt 1 beep weergeven ter bevestiging.
    - Druk op B om programmeermode te verlaten. 
      Het codeklavier geeft 2 beeps weer ter bevestiging. Het 
      codeklavier is nu terug in normale werkingsmode.

4. Druk op B om de programmatiemode te verlaten.
    Het codeklavier geeft 2 beeps weer ter bevestiging. Het 
    codeklavier is nu terug in normale werkingsmode.

Het is ook mogelijk om een tweede methode te 
gebruiken om het geheugen te resetten.

1. Schakel de voeding van het codeklavier uit en   
    zet jumper P2 op de contacten.
2. Schakel de voeding van het codeklavier weer      
     in.
    - Wacht een 3-tal seconden.
    - 2 beeps worden weergegeven om te bevestigen dat het  
      geheugen gewist is.
    - Verwijder jumper P2.
    - De mastercode is hersteld naar fabriekswaarden:   
      12345. Al de gebruikercodes zijn verwijderd.

B - Code lengte en master code   
    wijzigen
1. Geef de mastercode 2x in.
    (12345 is de standaard mastercode). Het          
    codeklavier geeft 2 beeps om te bevestigen 
    dat u in de programmeermode bent.
2. Geef A4 in om de lengte van de code in te stellen.
    - Er wordt 1 beep weergegeven.
    - Druk op 4 of 5, naargelang de gewenste code   
      lengte.
    - Er wordt 1 beep weergegeven ter bevestiging. 
    - Bij keuze van 4 cijfers is de standaard mastercode   
      2345 geworden.

4 beeps geven een foutieve invoer aan.

VOORBEELD:
U hebt een mastercode en gebruikerscodes in 5-teken 
formaat. U wenst dit te veranderen naar 4 tekens. Dit kunt 
u bereiken door de hierboven beschreven procedures te 
volgen. Wanneer de aanpassing gebeurd is, zijn alle codes, 
mastercode en gebruikerscodes, herleid van 5 tekens naar 
4 tekens.

Vb: Indien uw mastercode = 1 2 3 6 9, dan wordt dit, na 
verandering van 5 naar 4 tekens, 2 3 6 9

Indien u al de codes wenst te veranderen van 4 tekens 
naar 5 tekens, dan wordt het teken “0” vooraan uw codes 
toegevoegd.
Vb: Bij verandering van 4 naar 5 tekens wordt uw 
mastercode veranderd van 2369 naar 02369.

Wij raden aan om 5 teken codes in te geven en dan 
pas, indien gewenst, de codelengte te veranderen.
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C - De master code wijzigen
De mastercode wordt enkel gebruikt om de 
programmeermode te betreden.

1. Geef de mastercode 2x in.
    Bij het eerste gebruik is de mastercode : 1 2 3 4 5. 
    Het codeklavier geeft 2 beeps om te bevestigen dat u in 
    de programmeermode bent.

2. Geef A4 in om de lengte van de code in te stellen.
    - Er wordt 1 beep weergegeven.
    - Druk op 4 of 5, naargelang de gewenste code   
      lengte.
    - Er wordt 1 beep weergegeven ter bevestiging.
3. Geef A5 in om de mastercode te wijzigen.
    - Er wordt 1 beep weergegeven.
    - Geef de nieuwe mastercode in (4 of 5 tekens,   
       naargelang de ingestelde code lengte).
    - Er wordt 1 beep weergeven ter bevestiging.
4. Druk op B om programmeermode te verlaten.
    2 beeps worden weergegeven ter bevestiging. U bent 
    terug in normale werkingsmode.

D - Gebruikers toevoegen, wijzigen     
    of wissen
Naargelang het aantal relais van de gescheiden elektronica 
(2 of 3 relais) zijn de codegroepen (worden ook adressen 
genoemd om de klassering  van de gebruikerscodes te 
kunnen maken) verschillend : 
Codeklavier met 2 relais:
- Relais 1: groep 1: van adres 00 tot adres 59, relais     
  uitgang 1.
- Relais 2: groep 2: van adres 60 tot adres 99, relais   
  uitgang 2.
Codeklavier met 3 relais:
- Relais 1: groep 1: van adres 00 tot adres 59, relais     
  uitgang 1.
- Relais 2: groep 2: van adres 60 tot adres 79, relais   
  uitgang 2.
- Relais 3: groep 3: van adres 80 tot adres 99, relais   
  uitgang 3.

1. Geef de mastercode 2x in.
    Bij het eerste gebruik is de mastercode : 1 2 3 4 5. 
    Het codeklavier geeft 2 beeps om te bevestigen dat u in 
    de programmeermode bent.
2. Om een gebruiker toe te voegen, geef het adres in       
    voor de gebruiker.
    (afhankelijk van het aantal relais van uw gescheiden 
     electronica).
     Indien het gekozen adres bezet is, zullen er 4 beeps 
     weergegeven worden. Zo niet, geef de gekozen
     4 of 5 tekens van de code in.
3. Om een gebruiker te wijzigen, geef het adres in.
    - Er worden 4 beeps weergegeven om aan te geven dat 
      het adres reeds in gebruik is.
    - Geef de nieuwe 4 of 5 tekens van de gewenste code in.
    - 1 beep wordt weergegeven ter bevestiging
4. Om een gebruiker te verwijderen, geef het adres 
     in.    
     - Er worden 4 beeps weergegeven om aan te geven dat 
       het adres reeds in gebruik is. 
     - Geef 0 0 0 0 0 of  0 0 0 0 (afhankelijk van de 
       geprogammeerde codelengte). 
     - 1 beep wordt weergegeven ter bevestiging
5. Druk op B om programmeermode te verlaten. 
    2 beeps worden weergegeven ter bevestiging. U bent 
    terug in normale werkingsmode.

In dit gedeelte kunt u de verlichtingstijd, en 
openingstijd van de relais in stellen.

1. Geef de mastercode 2x in.
(12345 is de standaard mastercode). Het codeklavier geeft 
2 beeps om te bevestigen dat u in de programmeermode 
bent.
2. Geef A0 in om de verlichtingstijd in te schakelen.
    - 1 beep wordt weergegeven.
    - Geef de verlichtingstijd in seconden in. Instelbaar van    
      1s tot 99s.
    - Geef 00 in als verlichtingstijd om de verlichting   
      doorlopend te laten.
    - 1 beep wordt weergegeven ter bevestiging.
3. Geef A1 in om relaistijd van relais 1 in te stellen
    - 1 beep wordt weergegeven.
    - Geef de relaistijd in seconden in: 01 voor 1 seconde tot    
      99 voor 99 seconden.
4. Geef A2 in om relaistijd van relais 2 in te stellen
    - 1 beep wordt weergegeven.
    - Geef de relaistijd in seconden in: 01 voor 1 seconde tot  
      99 voor 99 seconden.
5. Druk op B om programmeermode te verlaten.
2 beeps worden weergegeven ter bevestiging. U bent terug 
in normale werkingsmode.

E - Tijdsinstellingen

4 beeps geven een foutieve invoer aan.

F - Reset master code
    - In normale werkingsmode, zet jumper P2 op de    
      contacten.
    - Wacht 1 seconde en verwijder de jumper.
    - 1 beep wordt weergegeven ter bevestiging
    - De mastercode is hersteld in fabrieksinstellingen:     
      12345 wanneer ingesteld in 5 tekens code, en   
      1234 wanneer ingesteld in 4 tekens code.

G - Codes wijzigen door gebruikers
- De machtinging om codes te laten wijzigen door   
  gebruikers wordt bepaald met jumper P3.
- Zonder jumper om gebruikers NIET te machtigen om   
  codes te veranderen. Met de jumper om gebruikers WEL   
  te machtigen om codes te veranderen.

1. Geef de code in die nu in gebruik is
    - De toegangsrelais wordt aangetrokken.
    - 1 beep wordt weergegeven ter bevestiging.
2. Geef de 2 tekens sub-mastercode in
    - Relais 1: bij eerste gebruik: A en B.
    - Relais 2: bij eerste gebruik: 1 en 3.
    - Relais 3: bij eerste gebruik: 4 en 6.
    - 1 beep wordt weergegeven om de verandering te   
      bevestigen.
3. Geef de nieuwe gebruikerscode in
    - 2 beeps worden weergegeven om de nieuwe code te   
      bevestigen.
4. Controleer de nieuwe gebruikerscode.
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1. Geef de mastercode 2x in
    (12345 is de standaard mastercode). Het           
    codeklavier geeft 2 beeps om te bevestigen dat u in          
    de programmeermode bent
2. Relais 1 (groep 1): geef A7 in.
    Geef de 2 tekens die u wenst te gebruiken voor relais 1
3. Relais 2 (groep 2): geef A8 in.
    Geef de 2 tekens die u wenst te gebruiken voor relais 2
4. Relais 3 (groep 3): geef A9 in.
    Geef de 2 tekens die u wenst te gebruiken voor relais 3
5. Druk op B om de programmeermode te verlaten.

H - Een nieuwe sub master code 
instellen

I - Audio signaal
Geluidssignaal is altijd hoorbaar wanneer men zich in 
programmeermode bevindt. Zo ook bij een verleende 
toegang (juiste code). Standaard zijn de geluidssignalen bij 
iedere toetsindruk uitgeschakeld. Het is echter mogelijk om 
deze functie in te schakelen:
1. Geef de mastercode 2x in.
2. (12345 is de standaard mastercode). Het     
    codeklavier geeft 2 beeps om te bevestigen    
    dat u in de programmeermode bent.
3. Geef AA in.
    - 1 beep wordt weergeven ter bevestiging.
    - Geef 0 in om beeps bij iedere toetsindruk uit te   
      schakelen.
    - Geef 1 in om beeps bij iedere toetsindruk in te   
      schakelen.
    - 1 beep wordt weergeven ter bevestiging.
4. Druk op B om de programmeermode te verlaten.

J - «Aanvraag tot betreden» (ATB) 
ingang
Deze functie wordt vaak gebruikt bij vrije beroepen. Indien 
gewenst kan er op bepaalde tijden vrije toegang verleend 
worden door een druk op de toets met het sleutel icoon, 
op deze tijden is er geen code vereist. Om dit mogelijk 
te maken kunt u een timer (bv CDVI TH827 of TH857) 
gebruiken om op bepaalde tijdstippen een contact te sluiten 
tussen het linkse “H”-contact en het gewenste “P”-contact 
(P1>relais 1, P2>relais 2). Enkel wanneer deze verbinding 
gemaakt wordt is de toets met het sleutel icoon actief. 
(Wanneer een verbinding tussen de beide “H”-contacten 
gemaakt wordt opent relais 1 bij het indrukken van de 
‘sleutel’-knop.)
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Hierbij een tabel om bij te houden welke code aan welke gebruiker werd toegekend.

Rang Code Naam

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Rang Code Naam Rang Code Naam

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Codeklavier 2 Relais
Groep 1 : Van rang 00 tot rang 59,
Groep 2 : Van rang 60 tot rang 99.

Codeklavier 3 Relais
Groep 1 : Van rang 00 tot rang 59,
Groep 2 : Van rang 60 tot rang 79,
Groep 3 : Van rang 80 tot rang 99.

Opgelet
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7] PROGRAMMEER SCHEMA

Geef master code 
2x in

1 x beep 1 x beep 1 x beep1 x beep 1 x beep1 x beep

1 x beep 
= 
OK

4 beeps 
=

fout

1 x beep 
= 
OK

4 beeps 
=

fout

1 x beep 
= 
OK

4 beeps 
=

fout

1 x beep 
= 
OK

4 beeps 
=

fout

1 x beep 
= 
OK

4 beeps 
=

fout

A0 A1 A2 A3 A4 A5

10-99 sec
00 = 

permanent

01-99 sec
00 = bistabiel

01-99 sec
00 = bistabiel

01-99 sec
00 = bistabiel

4’ of 5’ 
tekens

Verander
mastercode

Druk op B om 
programmeer mode 

te verlaten

2 beeps

2 x beeps

10=standaard 01=standaard 01=standaard 01=standaard 5=standaard 12345=standaard

Master code

Codeklavier
 2 relais

Codeklavier 3 relais

Verlichtingstijd Tijd relais 1 Tijd relais 2 Tijd relais 3 Code lengte

1 x beep 
= 
OK

4 beeps 
=

fout
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1 x beep 1 x beep 1 x beep1 x beep1 x beep

1 x beep 
= 
OK

4 beeps 
=

fout

1 x beep 
= 
OK

4 beeps 
=

fout

1 x beep 
= 
OK

4 beeps 
=

fout

1 x beep 
= 
OK

4 beeps 
=

fout

1 x beep = ok

A6 A7 A8 A9 AA 00-99

2 
tekens

2 
tekens

2 
tekens

4 beeps = rang: “in gebruik”
1 bips = rang: “vrij”

4’ of 5’ tekens code

Druk op A 
dan B

2 Beeps 
worden 

weergegeven

AB=standaard 13=standaard 46=standaard

0=zoemer uit
1 = zoemer 

aan

Reset
Sub master 

code 1
Sub master 

code 2
Sub master 

code 3
Zoemer

(audio signaal)
Gebruiker codes

Codeklavier
 2 relais

Codeklavier 3 relais
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8] NOTA’S



NL
GALEO - KCIN - PROFIL100EC
Digicode® met gescheiden elektronica

 INSTALLATIE HANDLEIDING

17
www.cdvibenelux.com

www.cdvigroup.com 17

8] NOTA’S
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Neem contact met ons op

Bestellingen
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