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De Nuki Box maakt van de bestaande elektrische deuropener van 
toegangsdeuren tot gebouwen en gemeenschappelijke ruimtes een slimme 
deuropener. Daarbij wordt, dankzij de gsm-module in de Nuki Box, de 
smartphone een digitale sleutel: slim en altijd bereikbaar.

De Nuki Box kan door de eigenaar van het gebouw (achteraf) worden 
geïnstalleerd. Hierdoor wordt het mogelijk om zonder sleutel toegang tot het 
gebouw te krijgen. Door de Nuki Box wordt de bestaande elektrische deuropener 
uitgebreid met veel digitale functies. Deuren worden hierdoor pas echt slim:

Met de Nuki Box kun je meerdere machtigingsniveaus aanmaken en overzichtelijk 
beheren. Beheerders kunnen eenheden aanmaken (bijvoorbeeld voor huurders, 
leden, dienstverleners etc.). Deze eenheden kunnen dan zelf weer individuele 
machtigingen verlenen.

 ¬ Maakt sleutelloze toegang tot appartements-, kantoor- of 

verenigingsgebouwen mogelijk

 ¬ Oplossing voor installatie achteraf: wordt op het bestaande elektrische 

openingssysteem aangesloten

 ¬ Met de geïntegreerde eSIM-kaart en Bluetooth Low Energy werkt de Nuki 

Box ook als er geen wifi-verbinding beschikbaar is

 ¬ Ook bestuurbaar op afstand

 ¬ Individuele beheerniveaus dankzij systeem van subeenheden

 ¬ Met slechts één apparaat kunnen alle bewoners van een gebouw het digitale 

toegangssysteem volledig gebruiken

 ¬ Logfunctie voor de beheerder, maar ook voor de subeenheden

YOUR SMART ACCESS GSM SWITCH

VOORDELEN

Gewicht:
82g

Productafmetingen:
88 x 60 x 20mm 

Stroomvoorziening:
8-36V AC/DC

Communicatie:
Bluetooth BLE, 2,4 GHz ISM band
Wifi 802.11b/g/n
Gsm 2G

Versleuteling:
Logfunctie voor de beheerder, maar ook 
voor de subeenheden

Voorwaarden:
- Elektronisch gestuurde sluitinstallatie
- Gsm-ontvangst (2G) 
- Schakelvermogen relais (max.):
  250V AC @ 2A
  220V DC @ 2A

Ont-/vergrendelmodi:
Deur openen (ook op afstand)
Auto-Unlock

Alleen geschikt voor gebruik in droge 
binnenruimtes (10-40°C).

Meer info onder
www.nuki.io/box
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marketing@nuki.io
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BOX
TECHNISCHE GEGEVENS

Leveringsomvang
 ¬ 1x Nuki Box
 ¬ 1x Antenne 
 ¬ 1x Kabel

NUKI BOX

Artikeltype 050.218

Product Nuki Box 

Kleur Zwart

Gewicht 82g

Productafmetingen 88 x 60 x 20

Stroomvoorziening 8-36V AC/DC

Communicatie Bluetooth BLE, 2.4GHz ISM band
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2G GSM 

Schakelvermogen relais (max.) 250V AC @ 2A
220V DC @ 2A

Bedrijfstemperatuur 10-40°C

Compatibiliteit smartphone iOS & Android

Voorwaarden Elektronisch gestuurde sluitinstallatie
Gsm-ontvangst (2G) 

Ont-/vergrendelmodi Deur openen (ook op afstand)
Auto unlock

Model EAN Code Artikeltype

Nuki Box 9120072080500 050218

 

Mogelijke toegangsrechten 100

Voorwaarden voor toegang op 
afstand Voldoende gsm-ontvangst (2G)

Geschikt voor buiten Nee, alleen geschikt voor gebruik in droge 
binnenruimtes

Versleuteling Versleutelde SSL-verbinding in de cloud

Bluetooth-bereik ≤ 10 m, afhankelijk van de bouwkundige 
omstandigheden

Leveringsomvang
Nuki Box
Antenne
Kabel

Niet bij de levering inbegrepen Voeding


