
         

                                                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellen om te openen 

Toegang door te bellen. Autorisatie tot 

max. 500 telefoonnummers.  

Mobeye Call-Key, GSM deuropener. Security. Anywhere, anytime. 

 

Historie 

In de portal is zichtbaar wie het slot heeft 

geopend en wie is geweigerd. 

Uw telefoon is de sleutel! 
 

De Mobeye Call-Key biedt een gebruiksvriendelijke en 

veilige toegangscontrole voor gebouwen met één 

toegangsdeur, hek of poort én voor situaties waarin de 

toegangsrechten regelmatig wijzigen. Met een simpel 

telefoontje opent u het slot. 

 

Eenvoudig autoriseren 

Het verlenen van de toegangsrechten is eenvoudig. Via de 

beveiligde online portal wijst u de rechten toe,  onbegrensd 

of enkel voor specifieke tijdvensters (periode, dag, tijd). 

Enkel als het telefoonnummer geautoriseerd is, verleent de 

Mobeye Call-Key toegang. Daarnaast zijn automatische 

openingstijden mogelijk. De portal en de Call-Key 

synchroniseren de instellingen automatisch. Ter plaatse is 

geen internet nodig, de Mobeye Call-key wisselt gegevens 

uit via de interne GSM-communicatiemodule. 

  

 

www.mobeye.nl 

Timer 

Instelbaar tijdschema voor dagelijkse 

openingstijden. 

MOBEYE MCK100 MOBEYE CALL-KEY 
 
 

Autoriseren 

Onbeperkte toegang of specifieke 

tijdsvenster instelbaar per nummer. 

Elektronische sloten en sluitplaten 

De Mobeye Call-Key is als GSM-deuropener te combineren 

met alle elektronische sloten en sluitplaten die via een puls 

of schakelcommando werken. 

De Mobeye Call-Key kan ook zonder 

Mobeye Internet Portal worden gebruikt 

en met een eigen simkaart (liefst M2M). 

Programmering van de autorisaties en 

instellingen gebeurt via  sms-comman-

do’s. Autorisaties (maximaal 50 telefoon-

nummers) gelden voor 24/7 toegang.  
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Mobeye simkaart 
Met de Mobeye simkaart meldt u de Call-Key aan op de Mobeye internet Portal. De (flat fee) kosten zijn 

nagenoeg gelijk aan een normaal simkaart abonnement.  

 

Over Mobeye 
Mobeye is Nederlands fabrikant van GSM alarm- en beveiligingsproducten, met een eigen R&D afdeling. 

Mobeye streeft ernaar om producten op de markt te brengen die bijdragen aan een veiligere wereld voor haar 

klanten. Het Mobeye assortiment omvat producten op het gebied van inbraak, temperatuurbewaking, 

waterdetectie, brandmelding, e.a. De Internet of Things portal biedt extra functionaliteit voor de gebruiker.  

Mobeye Call-Key MCK100  

Configuratie •  Via internet portal 

• Zonder gebruik Internet Portal: via SMS-commando‘s 

Uitgangen •  2x relais uitgang voor elektrische deuropener (max. 2A/30VDC) 

Autorisaties •  Maximaal 500 geautoriseerde telefoonnummers. 

Via gebruikersgroepen worden toegangsrechten 

verleend, eventueel begrensd voor een  periode en 

met dagschema’s. De Mobeye Call-Key verifieert of 

binnenkomende oproepen afkomstig zijn van een 

– voor dat moment- geautoriseerd nummer. Enkel 

indien dit is toegestaan, schakelt het relaiscontact. 

De tweede uitgang kan middels een sms-comman-

do schakelen. 

• Zonder  gebruik Internet Portal: maximaal 50 telefoonnummers, geen tijdbegrenzing 

Opties •  Pulstijden voor uitgangen (of hard schakelen), optie voor ongeautoriseerd schakelen, 

vertragingstijden voor alarmingangen en stroomuitval,  ingangstype (NO/NC), vrije teksten voor 

alarmberichten, alarmonderdrukking t.b.v. inbraakfunctie, interval van de ‘keep-alive’ 

meldingen, beveiligingscode.  

Keep-alive monitor •  De ‘keep-alive’-monitor bewaakt de communicatie met de GSM-deuropener. Als de communi-

catie met de unit is verbroken, ontvangen de (technische) contactpersonen een waarschuwing. 

• Zonder gebruik Internet Portal : sms-testmeldingen mogelijk met instelbare frequentie 

Gegevensopslag 

en synchronisatie 

•  De  Mobeye Call-Key gebruikt de lokale instellingen om te verifiëren of inkomende oproepen 

mogen leiden tot het openen van het slot. De Mobeye Internet Portal dient als programmeer-

tool. De Mobeye Call-Key synchroniseert de nieuwe instellingen en gelogde gebeurtenissen 

automatisch ieder uur. Dit gebeurt ‘over the air’ met de interne GSM-communicatiemodule. Er 

is dus geen internetaansluiting nodig bij het slot. 

• Zonder gebruik Internet Portal : programmeren via sms-commando’s 

Technische gegevens •  Voeding:  9-32VDC / 500 mA (12V netadapter bijgesloten) 

  optioneel: 4x CR123 batterijen t.b.v. stroomuitvalmelding 

•  Afmetingen:  145 x 90 x 45 mm 

•  Communicatiemodule:   Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz 

•  Omgevingstemperatuur:  -10˚ C ... 55˚ C 


