
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellen om te openen 

Enkel een geautoriseerde beller kan het 

deurslot openen. Geen telefoonkosten. 

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

 

Beheer 

Programmering en beheer via web-

based portal. Historie zichtbaar. 

Autoriseren 

De telefoonnummers krijgen onbeperkt 

toegang. 

MOBEYE CALL-KEY 
Uw telefoon is de sleutel! 
 

Geautoriseerde personen openen de deur met een 

simpel telefoontje naar het slot. Enkel als het 

telefoonnummer geautoriseerd is, zal de Mobeye Call-

Key het slot openen. Er zijn geen telefoonkosten voor 

de beller. 

 
 Eenvoudig set up 

De Mobeye Call-Key en het elektronische slot worden in een 

paar stappen met elkaar verbonden. Door het plaatsen van 

een simkaart is de Mobeye Call-Key direct operationeel. De 

Call-Key is per telefoon bereikbaar waardoor het slot op 

afstand kan worden geopend. De beheerder hoeft niet op 

de locatie aanwezig te zijn en kan op afstand telefoon-

nummers autoriseren of verwijderen. 

 

Internet Portal 

Voor volledige functionaliteit en uitgebreide beheeropties 

wordt de Mobeye Call-Key aangesloten op de Mobeye 

Internet Portal, met een Mobeye simkaart. Voor ieder 

persoon (telefoonnummer) kan een tijdvenster (dag, tijd of 

periode) worden ingevoerd, waarbinnen deze bevoegd is 

de deur te openen. Ook is in de portal te zien wie de deur, 

hek of poort heeft geopend en op welk tijdstip. Internet ter 

plaatse is niet nodig! 

 

www.mobeye.nl 

Autoriseren 

Onbeperkt toegang of enkel tijdens 

specifieke tijdsblokken/dagen/perioden. 

Aangesloten op Mobeye Portal 

Stand alone 

Beheer 

Programmering en beheer via SMS 

berichten. 

MOBEYE MCK100 



 
 Mobeye 
 Poeldonkweg 5 telefoon +31(0)73 - 78 50 858 

 5216 JX ‘s-Hertogenbosch e-mail  info@mobeye.nl 
 Nederland 
 

www.mobeye.nl 

Mobeye SIM-kaart 

Met een simkaart van een willekeurige telecomprovider functioneert de Mobeye Call-Key als stand-alone unit. 

Middels een Mobeye simkaart kan de Call-Key worden aangesloten op de Mobeye Internet Portal. Voor een 

klein vast bedrag komen de extra functies van de Portal ter beschikking van de beheerder. De Mobeye simkaart 

is provider-onafhankelijk en kiest altijd een sterk beschikbaar netwerk. 

 

Toepassingen 

De Mobeye Call-Key is als GSM-deuropener te combineren met alle elektronische sloten en sluitplaten die via 

een puls of schakelcommando werken. Voor gebouwen met één toegangsdeur, hek of poort én voor situaties 

waarin de toegangsrechten regelmatig wijzigen, biedt de Call-Key een gebruiksvriendelijke en veilige oplossing. 

 

 

 

 

Over Mobeye 
Het bedrijf Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige GSM/GPRS alarm- en telemetrie- technologie. Mobeye 

producten worden gekarakteriseerd door flexibiliteit in de configuratie, gebruiksvriendelijkheid en een extreem 

laag stroomverbruik. Mobeye streeft ernaar om producten op de markt te brengen die bijdragen aan een 

veiligere wereld voor haar klanten. 

Mobeye Call-Key MCK100      Technische Gegevens 

Aantal gebruikers  •  Stand-alone: maximaal 50 geautoriseerde telefoonnummers  

•  Verbonden met Internet Portal: maximaal 500 geautoriseerde telefoonnummers 

Configuratie •  Stand-alone: via SMS commando’s 

•  Verbonden met Internet Portal: programmering van Mobeye Call-Key via internet 

portal 

Uitgang •  Relais uitgang voor elektrische deuropener (max 2A/30VDC) 

User interface •  Piezo buzzer 

•  Status LEDs 

Rapporten •  Status rapporten en instellingen op verzoek via SMS-berichten 

Beveiliging •  Via PIN-code beveiliging in unit, internet portal met user-login en 

nummerautorisatie voor schakelen op afstand 

Technische meldingen •  Stand-alone: SMS test melding (“keep alive”) 

•  Verbonden met Mobeye Internet Portal: bewaking van “keep alive” melding 

•  Indien uitgevoerd met batterijen: 

   •  melding bij stroomuitval en stroomherstel 

   •  melding bij lage batterijspanning 

Voeding •  12VDC (500 mA), optioneel: 4 x CR123 backup-batterijen 

Afmetingen •  145*90*45 mm 

GSM/GPRS •  Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 Mhz 

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

De Mobeye Call-Key is in 2013  

bekroond met een plaats in de  

MKB innovatie Top100  


