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1] PRODUCT PRESENTATION 

 Backlit.
 Stainless steel.
 Compact design.
 Compact. 
 2 relays.
 Surface mount.
 Free voltage.
 Installation with Torx® screws.
 100 user codes.

 Audible and visual feedback.
 Dimensions (L x W x D): 140 x 80 x 20mm.
 Input voltage:
 - 12 V to 24V ac,
 - 12 V to 48V dc.
 Consumption: 40 to 100mA.

2] REMINDERS AND RECOMMENDATIONS

Recommended power supplies
- There are two suitable power supplies 
 for the encoded keypad:
 ARD12 and BS60
- Separate power supply for control components.

Mounting recommendations
Mount the keypad on a flat surface to avoid 
any vandalism and to insure the best mounting.

Security advice
For security advice reasons, change the factory 
default master code. When selecting a master code 
and user code avoid simple codes (example : 3 4 5 6 7).

Back EMF protection
To secure the system from back electromagnetic 
fields do not forget to mount the varistor 
in parallel on the lock.

KCIEN

KCIENSBP
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3] MOUNTING KIT

Place the back plate of the 
KCIEN-KCIENSBP on the 
wall then mark with a pen 
the hole location then drill 
the 2 mounting holes (drill 
bit Ø5mm and 35MM hole 
depth) and the hole wiring 
access.

Insert the 2 plastic 
anchors in the holes. 
Mount the back plate with 
the M4x30 screws.

4] MOUNTING INSTRUCTIONS

Once you have made sure that the mounting kit is complete and that you prepared the cables 
of the KCIEN/KCIENSBP keypad then you can proceed and mount the product. Make sure that 
you have all the appropriate tools (drill, screw drivers and a meter tape...) and follow the 
mounting instructions of for the KCIEN/KCIENSBP keypad.

Fasten the KCIEN-KCIENSBP 
keypad to the back plate 
with the M5x8 TORX® 

screw and the T20 TORX® 

spanner hardware.

Insert the cable in the 
hole access area of the 
back plate.Then mount 
the keypad on the 
back plate, placing first  
the top in the hook and 
then the bottom.

Varistor Torx® screw 
(M5x8)

T20 Torx®

Spanner

(M4x30) 
mounting 

screws

Plastic anchors 
S5

 KCIEN  
 KCIENSBP 1 1 1 2 2
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5] PROGRAMMING CHART

A5

Master code

A0

Illumination 
duration

A1

Time Relay 1

A2

Time Relay 2

A4

Code length

2 x beeps

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

1 x beep = OK
4 beeps = error

1 x beep = OK
4 beeps = error

1 x beep = OK
4 beeps = error

1 x beep = OK
4 beeps = error

1 x beep = OK
4 beeps = error

Press B to exit 
from programming

01 - 99 sec
00 = Toggle

01 = Default

01 - 99 sec
00 = Toggle

01 = Default

4, 5 or 6 digits
5 = Default

All digits are valid
1 2 3 4 5 = Default

2 beeps

KCIEN-KCIENSBP 

10 - 99 sec
00 = Permanent
10 = Default

Enter the master 
code twice
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5] PROGRAMMING CHART  

A6

Reset

A7

Sub master 
code 1

A8

Sub master 
code 2

AA

Buzzer 
(audible 

feedback)

00-99

User codes

1 x beep 1 x beep1 x beep 1 x beep

Press A 
Then B
2 Beeps 

are emitted

1 x beep = OK
4 beeps = error

1 x beep = OK
4 beeps = error

1 x beep = OK
4 beeps = error 1 x beep = OK

2 digits
AB = Default

2 digits
13 = Default 

0 = Buzzer 
disabled

1 = Buzzer enabled

4, 5 ou 6 digit code 
4 beeps = User 
location: “Used”
1 beep = User 

location: “Free”

KCIEN-KCIENSBP 
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This product is supplied with a varistor. 
It should be mounted on the terminal of electric release (electromagnetic lock, solenoid bolt, etc ...) controlled
by the device.If this device controls more than one electronic release, then each lock should be fitted
with a varistor. The varistor controls the overload produced by the strike coil - back emf. It is recommended
to use a separate power supply when using a Shear Lock Magnet.

Outputs Description

Black Input voltage 12V to 24V ac or 12V to 48V dc

Red Input voltage 12V to 24V ac or 12V to 48V dc

Pink Relay 1 request to exit input

Purple Common

Dark green Clock switch (H1)

Green White Relay 2 N/C contact

Blue red Relay 2 common

Pink gray Relay 2 N/O contact

Orange Relay 1 N/C contact

Yellow Relay 1 common

Brown Relay 1 N/O contact

Light blue Request-to- enter input

Light green User code change

White Tamper switch output

Grey Tamper switch output

Power supply
12V to 24V ac

or 12V to 48V dc

White

Grey

Yellow

Orange

Brown

Green white

Electric strike

KCIEN 
KCIENSBP
Back side

KCIEN
KCIENSBP
Front side Varistor

Blue red

Light green

Light blue

Pink

Purple

Dark green

Red

Black

Power control side 
power supply

6] WIRING DIAGRAM

H2

H1

ST3

Resetting
memory
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Description:
 12V to 24V ac power supply     

 or 12V to 48V dc.
 Illuminated 12 key keypad. 
 Non-volatil EPROM memory.
 100 programmable codes 

 in 4, 5 or 6 digits. 
 2 form “C” contact N/O & N/C    

 6A/250V~.
 Master code programmable 

 in 4, 5 or 6 digits.
 Warning buzzer.
 1 request - to - exit input.
 Factory master code and code reset.
 Code change by the user

 
Default values:
 No codes.
 Illumination time: 10 seconds.
 Relay release time: 1 second.
  Code length: 5-digits.
 Master Code: 1 2 3 4 5.
 Programming security-lag: 120s.

 Code length for sub master code:
 - Version 1 relay (Group 1) = A and B,
 - Version 2 relays (Group 2) = 1 and 3.
 One beep on switching on.

Audible signal correspondence:
- 1 short beep: Keypad powered 
- 1 long beep: data computing 
 in programming or access granted.
- 2 beeps: Enter or Exit
 from programming.
- 4 short beeps: data computing error.

Digits used and opening codes:
- The master code and the User codes 
 can be of 4 or 5-digit in length. 
 All the keypad keys can be used 
 to program a code. The master code 
 and the Pin code can be of 4, 5
 or 6-digit code. The master code   
 can not be used as a PIN code
 (User Pin code).
- Codes 0 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 
 and 0 0 0 0 can only be used 

 to delete a user Pin code.

Control by push button:
- The connection of push button P1 
 is intended for controlling relay 1. 
 (the mode and the time-lag 
 can be programmed).
- Clock contact H1 enables use 
 of the outside button for free   
 opening. Clock contact H2 enables  
 use of all the keys as outside buttons. 
 If the clock contact is open, the keys  
 are used like normal digits.
 If the clock contact is closed,
 all the keys can be used for free access.

Consumption 
(without the control elements)
With the 2 relays controlled 
and permanent lighting:
- In 12V dc > 90mA max, 
- In 12V ac > 70mA max,
- In 24V dc > 50mA max, 
- In 24V ac > 40mA max.

A. Resetting the memory

  1. Enter the master code twice.
   - For the first use, the factory 
    master code is: 1 2 3 4 5.
   - Two beeps are emitted to confirm   
    entry in programming mode.

  2. Then press A6.
   - A short beep sounds is emitted.
   - Press A and B to confirm the resetting.   
   - Wait for a beep to be emitted 
    and for the lighting to go off. 
   - The master code is 1 2 3 4 5 again 
    and all the codes have been erased. 
   - The keypad is reinitialised.
   - The keypad is no longer 
    in the programming mode and the default   
    values have been restored.

 OR

 1. Turn off the power supply.
   Place a jumper at ST3 (See P. 6).     
 
 2. Turn the power supply on again.
   Wait a few seconds, a beep is emitted. 

 3. The master code is 12345 again 
   and all the codes have been erased.
   The default values have been restored.

B. Setting code length

 1. Enter the master code twice.
   - For the first use, the factory 
    master code is: 1 2 3 4 5.
   - Two beeps are emitted to confirm   
    entry in programming mode. 

 2. Press A4 to input the number of digits   
  in the codes.
   - A short beep sounds is emitted. 
   - Enter 4, 5 or 6 for number of digits. 
   - A long beep sounds is emitted to confirm 
    the programming.

 3. Press A5 to change the master code.
   - A short beep sounds is emitted. 
   - Enter the 4, 5 or 6 digits of the new 
    master code.  
   - A long beep sounds is emitted to confirm  
    programming of the newmaster code.

 4. Press B to exit from 
   the programming mode.
   Two beeps sound are emitted to confirm   
   the return to the normal mode of operation. 

4 beeps indicate a data computing error.
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Example:
You have a 5-digit master code and 5-digit user
codes. You want to use 4-digit user codes.
When the number of digits in the master code
has effectively changed from 5 to 4, the user
codes become 4-digit codes at the same time.
E.g.: If your master code and user code is 1 2 3 6 9, 
after the operation it will become 2 3 6 9.
If you want to switch from a master code (to one
of 5 digits follow the same procedure.
When changing from 4 to 5 digits, the figure “O” 
will be added by default in front of the master
code and hence in front of the user codes.  
Ex : The change from the master code 2 3 6 9
with 4 digits to one with 5 digits becomes 0 2 3 6 9.

We advise programming the codes 
as 6 digits and then modifying 

the code length.
 

C. CHANGING THE MASTER CODE

 The master code is used only to enter 
 in programming mode.

 1. Enter the master code twice.
   - For the first use the factory 
    master code is : 1 2 3 4 5. 
   - Two beeps sound are emitted to confirm   
    entry into the programming mode.

 2. Press A5 to modify the master code.
   - A short beep sounds is emitted. 
   - Enter the 4, 5 or 6 digits 
    of the new master code. 
   - A long beep sounds is emitted to confirm   
    that the master code is programmed.

 3.  Press B to exit from the programming mode.
   Two beeps sound are emitted to confirm   
   the return to the normal mode of operation.

D. Adding, changing or deleting 
 a user code 
 Relay 1
 Group 1 : From digit place 00 to digit place 59,
 Relay 2
 Group 2 : From digit place 60 to digit place 99. 
 1. Enter the master code twice.
   - For the first use the factory master code 
    is : 1 2 3 4 5.

   - Two beeps sound are emitted to confirm   
    entry into the programming mode.

   - Enter the master code twice:
Master code  Master code

2 beeps

 2. Enter the user location 
   to be programmed (from 00 to 99). 
   - If the digit place is free, a short beep   
    sounds, enter the 4, 5 or 6 digits of the code.  
   - If the digit place is occupied, 4 beeps sound.  
   - Enter the 4, 5 or 6 digits of the code 
    or enter 0 0 0 0 0 0 or 0 0 0 0 0 or 0 0 0 0 
    to cancel the existing code. 
   - If the Pin code is already programmed 
    or is identical to the master code, 
    then 4 beeps are emitted.
   - Codes 0 0 0 0 0 0 or 0 0 0 0 0 
    or 0 0 0 0 serve to cancel an existing   
    code and hence cannot be used 
    as an usual code.

 3. Press B to exit from the programming mode.
   - Two beeps sound are emitted to confirm   
    the return to the normal mode of operation.

E. Time outputs

 1. Enter the master code twice.
   - For the first use, the factory 
    master code is: 1 2 3 4 5.
   - Two beeps sound are emitted to confirm   
    entry into the programming mode.

 2. Enter A0 for the key-in keypad time.
   - One short beep sound is emitted. 
   - Enter the duration time in seconds.

   E.g. : From 10 for 10 seconds to 99
   for 99 seconds or enter 00 for a permanent   
   illumination. A long beep sounds to confirm   
   the programming.

 3. Press A1 for output time of relay 1 
   - A short beep sounds is emitted. 
   - Enter the duration in seconds.   
   E.g.: 01 for 1 second up to 99 for 99 sec.   
   Enter 00 for a toggled output. One beep
   is emitted to validate the time.

  4.  Press A2 for the output time of relay 2.
   - A short beep sounds is emitted. 
   - Enter the time in seconds.    



EN
KCIEN - KCIENSBP - KCIEN/IRC
Illuminated Weatherproof Keypad - Self Contained

 INSTALLATION MANUAL

9
www.cdvi.se

www.cdvigroup.com

 E.g.: 01 for 1 second up to 99 for 99 seconds.  
 Enter 00 for a toggled output. One beep
 is emitted to validate the time.

 5. To exit from the programming mode,   
 press B. 
 Two beeps sound to confirm the return 
 to the normal mode of operation.

4 beeps signal an input error.

F. Resetting the master code 
 - In normal operation, place a jumper at ST3.  
 - Wait for a beep to sound. 
 - Remove the jumper.   
 - The master code is again 1 2 3 4 5 6 
  in 6 digits, 1 2 3 4 5 in 5 digits or 1 2 3 4   
  in 4 digits.

G. Changing the code by the user  

 To authorize a user to modify its own User  
 code connect together the light green
 and the purple wires 

 1. Enter the old user code. 
   The relay is activated and a beep 
   is emitted.

 2. Enter the 2-digit sub master code   
   (default sub master code A and B).
   A beep is emitted to authorise
   the modification.

 3. Enter the new user code. 
   2 beeps are emitted to confirm
   the new code.

 4. Check the new user code to be sure 
	 	 	 of	the	modification.

H. Setting a sub master code
 
 1. Enter the master code twice.
   - For the first use the factory 
    master code is : 1 2 3 4 5.
   - Two beeps sound are emitted to confirm   
    entry into the programming mode.

	 2.	Press	A7	to	input	modification	digits		 	
   for group 1 user codes. 
   - A short beep sounds is emitted. 

   - Enter the two digits of the modifications. 
   - A long beep sounds are emitted 
    to confirm the programming.

	 3.	Press	A8	to	input	modification	digits		 	
   for group 2 user codes.
   - A short beep sounds is emitted. 
   - Enter the two digits of the modifications.   
   - A long beep sounds to confirm
    programming.

 4. Press B to exit from the programming mode.
   Two beeps sound are emitted to confirm 
   the return to the normal mode of operation.

I.  Programming the audible signal

 - The audible signal is always audible
  during programming. 
 - It is also audible on a command to open,  
  following the recognition of a code.  
 - By default, when the opening code 
  is entered, no “key” beep is audible. 
 - It is possible to authorise key beeps 
  by proceeding as follows:

 1. Enter the master code twice.
   - For the first use the factory 
    master code is : 1 2 3 4 5. 
   - Two beeps sound are emitted to confirm   
    entry into the programming mode.

 2. Press AA.
   - One beep is emitted. 
   - Press 0 to disable the audible signal   
    during a keypress. 
   - Press 1 to enable the audible signal   
    during a keypress. 
   - A beep is emitted to confirm the new
    setting.

 3. Press B to exit from the programming mode.
   Two beeps sound are emitted to confirm   
   the return to the normal operating mode.
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User code table.

User 
location Code Name 

Forename

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

User 
location Code Name 

Forename

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

User 
location Code Name 

Forename

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

KCIEN-KCIENSBP 1 Relay
Group 1: User location 00 to 59. 

KCIEN-KCIENSBP 2 Relays
Group 2 :  User location 60 to 99.REMINDER
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7] LIMITED LIFETIME WARRANTY [EXTRACT]*

CDVI warrants this product to be free from defects in material and workmanship, when it has been installed 
in accordance with the manufacturer’s instructions and has not been modified or tampered with. Only product 
recognized by CDVI to be defective should be returned under these warranty terms if accompanied 
by an RMA (Return Material Authorization Number) provided by CDVI. CDVI, at its option, shall repair 
or replace the defective product at CDVI premises or at any CDVI approved service center. This warranty 
does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This warranty is valid only 
if the product is registered, within 1 month from delivery to the final costumer. To obtain full details of this 
warranty and to register the product to commence the “Limited Lifetime Warranty”, complete the enclosed 
registration card and return it, either by e-mail or post, to the relevant CDVI address or completion of the 
on line registration at www.cdvigroup.com. Repair or replacement of the defective product is the exclusive 
remedy. CDVI shall not be liable for any incidental or consequential damages arising from any defect in, or 
malfunction of, its product. In no event the entire liability can not exceed the purchase price of the product.
The CDVI local country contact details can be found on line by visiting www.cdvigroup.com or on the back 
cover of the installation manual.

DISCLAIMER OF WARRANTY: EXCEPT AS STATED ABOVE, CDVI MAKES NO WARRANTIES, EITHER 
EXPRESS OR IMPLIED, AS TO ANY MATTER WHATSOEVER, INCLUDING THE CONDITION OF ITS PRODUCTS, 
THE TRANSPORTATION, THEIR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

*Refer to Limited Lifetime Warranty conditions

8] NOTES
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ARD12 BS60

Rekommenderad
strömförsörjning

IP67

-25°C till +70°C

CE godkänd

WEEE & RoHS

HIGH RESISTANCE

TO VANDALISM

1] PRODUKTSPECIFIKATION

 Bakgrundsbelysning.
 Rostfritt stål.
 Kompakt design.
 Kompaktkodlås. 
 2 relän.
 Utanpåliggande montage.
 Valbar driftspänning.
 Monteras med Torx®  skruvar.
 100 användarkoder.  

 
 Ljus- och ljudindikering.
 Dimensioner (L x B x H) : 140 x 80 x 20 mm.
 Strömförsörjning :

 - 12 V till 24 V AC
 - 12 V till 48 V DC
 Strömförbrukning : 40 till 100 mA.

 Knapparna A och B kan i 
 vissa fall vara ersatta av
 * och #

2] INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER

Rekommenderad strömförsörjning
- ARD12 eller BS60.
-  Använd ett separat nätaggregat för dörrmiljöns 

tillbehör så som elslutbleck, dörrautomatik mm.

Montering
Fäst kodlåset på en plan yta för att förhindra 
vandalisering och för att erhålla bästa möjliga 
montering.

Säkerhetstips
-  Av säkerhetsskäl bör den förinställda, 

standardiserade masterkoden ändras.
-  Vid val av masterkod och användarkod, undvik 

sekventiella koder (ex: 3 4 5 6 7).

Rekommenderad installation
För att säkra systemet från strömspikar glöm inte 
att montera varistorn parallellt med låset. 

KCIEN

KCIENSBP
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3] MONTERINGSSATS

Håll kodlåsets bakstycke 
mot väggen och markera 
hålens placering med en 
penna. Borra sedan två 
monteringshål och hål för 
kabeln (Ø 5 mm och min. 
djup = 35 mm).

Sätt plastpluggar S5 i de 
borrade monteringshålen 
där kodlåset skall fästas. 
Skruva fast bakstycket 
med de bifogade monte-
ringsskruvarna M4x30.

4] MONTERINGSINSTRUKTIONER

Kontrollera att monteringssatsen är komplett och att du förberett kablarna till KCIEN, 
KCIENSBP eller KCIEN/IRC kodlåset innan monteringen påbörjas. Försäkra dig om att du har 
rätt verktyg tillgängliga (borr, skruvmejsel, måttstock mm) och följ sedan monteringsanvis-
ningarna för kodlåset.

Stäng Digicode®kodlåset
med TORX®skruv M5x8 
och T20 nyckel. Sätt dit 
skruvens täcklock.

Trä kodlås kabeln genom 
det borrade kabelhålet. 
För Digicode®kodlåset  
uppifrån och ner för att 
haka fast det på bak-
stycket.

Varistor 
05D 680K

Torx® skruv 
(M5x8)

Torx®  

fastnyckel
(T20)

Monterings-
skruv

(M4x30)

Plastplugg
S5

 KCIEN 
 KCIENSBP
   KCIEN/IRC

1 1 1 2 2
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6] PROGRAMMERING

A5

Masterkod

A0

Tidsinställning 
bakgrunds-
belysning

A1

Tidsinställning 
relä 1

A2

Tidsinställning 
relä 2

A4

Kodlängd

Knappa in master-
koden 2 gånger

2 x pip

1 x pip 1 x pip1 x pip 1 x pip 1 x pip

10-99 sek
00 = konstant
10 = standard

01-99 sek
00 = bistabil

01 = standard

01-99 sek
00 = bistabil

01 = standard

4, 5 eller 6 siffror
5 = standard

Alla knappar kan 
användas i en kod
12345 = standard

1 x pip = OK
4 pip = fel

1 x pip = OK
4 pip = fel

1 x pip = OK
4 pip = fel

1 x pip = OK
4 pip = fel

1 x pip = OK
4 pip = fel

2 pip

Tryck B för att lämna
programmeringsläget
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6] PROGRAMMERING

Återställning 
masterkod och 
användarkoder

Undermasterkod 
relä 1

Undermasterkod 
relä 2

Ljudsignal vid 
knapptryck

Programmera 
koder (lägga till/ 
ändra/ ta bort)

1 x pip 1 x pip1 x pip 1 x pip

Tryck A  
följt av B
1 pip hörs

1 x pip = OK
4 pip = fel

1 x pip = OK
4 pip = fel

1 x pip = OK
4 pip = fel 1 x pip = OK

2 siffror
AB = standard

2 siffror
13 = standard

0 = avaktivera 
pipsignal

1 = aktivera
pipsignal

4, 5 eller 6 siffror
 

4 pip = användar-
platsen upptagen

1 pip = ledig

A6 A7 A8 AA 00-99



Den här produkten är försedd med varistor. 
Förse elslutblecket (elektromagneten) med varistor om det saknas.
Om kodlåset styr mer än ett elslutbleck ska varje lås förses med en varistor. Varistorn kontrollerar  
den överspänning som produceras av magnetspolen – backspänningsspikar. Det rekommenderas att  
använda en separat spänningskälla när man styr ett elektromagnetiskt lås.

Plint Beskrivning

Svart Inspänning 12 V-24 V AC eller 12 V-48 V DC

Röd Inspänning 12 V-24 V AC eller 12 V-48 V DC

Rosa P1 extern öppnaknapp, relä 1

Lila Gemensam

Mörkgrön H2 timerkontakt 

Grön/vit N/C kontakt (Omvänd funktion), relä 2

Blå/röd Gemensam, relä 2

Rosa/grå N/O kontakt (Rättvänd funktion), relä 2

Orange N/C kontakt (Omvänd funktion), relä 1

Gul Gemensam, relä 1

Brun N/O kontakt (Rättvänd funktion), relä 1

Ljusblå H1 timerkontakt, relä 1 / IR-mottagare

Ljusgrön Ändring av användarkod

Vit Utgång (sabotage-switch)

Grå Utgång (sabotage-switch)

Inspänning
12 till 24 V AC

eller 12 till 48 V DC

Vit

Grå

Gul

Orange

Brun

Grön vit
Elektromagnet

Elslutbleck

Rosa grå

Rättvänd funktion/
elslutbleck

ST3

Total 
åter- 

ställning

Varistor

Blå röd

Ljusgrön

Ljusblå

Rosa

Lila

Mörkgrön

Röd

Svart

Strömförsörjning 
enligt  

låsspecifikationen

5] KOPPLINGSSCHEMA

H2

H1
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A.  Återställning av masterkod och 
användarkoder

 1.  Knappa in masterkoden två gånger.
  - Masterkoden default-värde : 1 2 3 4 5.
  -  Två pipsignaler bekräftar att man är i 

programmeringsläget.
 2. Knappa in A6.
  - En pipsignal hörs.
 3. Knappa in A och B
  -  Detta bekräftar återställningen av kodlåsets 

hela minne.
  - Vänta på två pipsignaler. 
  -  Masterkoden återställs till sitt  

default-värde ( 1 2 3 4 5 ) och alla 
användarkoder raderas från minnet.

  -  När återställningen är klar, återgår 
knappsatsen till standby-läge.

 ELLER

 1.  Slå av strömmen och bygla ST3 
(Se bildöversikt på sid. 13). 

 2. Slå på strömmen igen.
  - Vänta några sekunder, en pipsignal hörs. 
  - Ta bort byglingen från ST3.
  -  Masterkoden återställs till sitt default-värde 

( 1 2 3 4 5 ) och alla användarkoder raderas 
från minnet.

B. Ställa in kodlängden
 1. Knappa in masterkoden två gånger.
  - Masterkodens default-värde är 1 2 3 4 5.
  -  Två pipsignaler bekräftar att man är i 

programmeringsläget.
 2.  Knappa in A4 för att programmera 

kodlängden.
  - En pipsignal hörs. 
  -  Tryck 4, 5 eller 6 för att ange önskad 

kodlängd.
  -  En lång pipsignal bekräftar att kodlängden är 

programmerad.
 3. Knappa in A5 för at ändra masterkoden.
  - En pipsignal hörs. 
  -  Knappa in en ny 4-, 5- eller 6-siffrig 

masterkod (fyra tecken om ni valt en 
4-siffrig kodlängd i avsnittet ovan, fem 
tecken för 5-siffrig kod eller sex tecken för 
en 6-siffrig kodlängd). 

  -  En lång pipsignal bekräftar att masterkoden 
är programmerad.

Produktbeskrivning:
- Strömförsörjning : 12 - 24 V AC 
 eller 12 - 48 V DC. 
-  Knappsats med 12 bakgrunds-

belysta knappar. 
-  E2PROM minneslagring.
-   100 användarkoder,  

4-, 5- eller 6-siffriga. 
-   2 reläutgångar, N/O & N/C kontakt 

RT 6 A / 250 V~.
-  Programmerbar masterkod,
 4, 5 eller 6 siffror.
-  Ljudindikering.
- En integrerad öppnaknapp.
-  Total återställning av masterkod 

och användarkoder.
-  Användaren kan själv ändra sin 

användarkod.
- Programmering av IRC funktionen.

 Standard värden :
-  Utan koder.
-  Kodlängd : 5.
- Masterkod : 1 2 3 4 5.
-  Undermasterkod :  

Version med 1 relä  
(Relä 1)= A och B. 
Version med 2 relän  
(Relä 2) = 1 och 3.

- En pipsignal vid uppstart.
-  Tidsinställd belysning : 10 sek.
-  Reläsluttid : 1 sek.
-  Tidsinställning för  

programmering : 120 sek.

Ljudsignal :
-  1 kort pipsignal = Kodlåset är 

spänningssatt.
-  1 lång pipsignal = Data sparat 

i programmeringsläge eller dörr 
öppnas.

-  2 pipsignaler = Åtkomst till eller 
lämna programmeringsläget.

-  4 korta pipsignaler = 
Databehandlingsfel.

Kodlängd :
-  Masterkoden och användarkoderna 

kan vara 4-, 5- eller 6-siffriga.
-  Alla knapparna på knappsatsen 

kan användas för att programmera 
en kod, även A och B.

-  Masterkoden KAN INTE användas 
som användarkod. 

-  Koderna 0 0 0 0 0 0 ,  0 0 0 0 0  
eller 0 0 0 0 kan enbart användas 
för att ta bort en användarkod.

Ingång för extern öppnaknapp :
Detta är en normalt öppen krets 
som fungerar vid aktivering av 
relä 1. Denna funktion är speciellt 
användbar för att öppna dörr/grind/
port inifrån utan knappsats.
-  Ingång P1 aktiverar relä 1.
-  Timeringång H1 gör det möjligt 

att använda den integrerade 
extraknappen som en extern 
öppnaknapp (KCIEN-KCIENSBP).

-  Timeringång H1 är reserverad för 
inkoppling av IR på KCIEN IRC.

-  Timeringång H2 gör det möjligt att 
använda alla knappar som en extra 
öppnaknapp.

-  Om timerkontakten H2 är öppen, 
används knappsatsen som vanligt 
för användarkoder.

-  Om timerkontakten H2 är stängd, 
fungerar alla knappar som 
öppnaknapp utifrån.

Kodlåsets strömförbrukning 
2 relän aktiverade + tänd belysning :
- Vid 12 V DC : 90 mA max
- Vid 12 V AC : 70 mA max
- Vid 24 V DC : 50 mA max
- Vid 24 V AC : 40 mA max
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 4.  Tryck B för att lämna 
programmeringsläget. 
Två pipsignaler bekräftar att knappsatsen är i 
standby-läge redo att användas.

4 pip indikerar ett databehandlingsfel.

  Ex : Ni har en 5-siffrig masterkod och 
användarkod. Ni vill att användarkoderna skall 
vara 4-siffriga. När kodlängden ändrats från 
fem tecken till fyra, blir både masterkoden och 
användarkoderna 4-siffriga.  
Till exempel : Om masterkoden eller 
användarkoden är  1 2 3 6 9, kommer den 
efter ändringen att vara  2 3 6 9. Om ni ändrar 
en 4-siffrig kodlängd till 5-siffrig, kommer 
siffran «0» läggas till framför koden.  
Till exempel : Masterkoden är  2 3 6 9  
som 4-siffrig kod, när den ändras till 5-siffrig 
blir den  0 2 3 6 9.

C. Ändra masterkoden
 1. Knappa in masterkoden två gånger.
  - Masterkodens default-värde är 1 2 3 4 5.
  -  Två pipsignaler bekräftar att man är i 

programmeringsläget.
 2. Tryck A5.
  - En pipsignal hörs. 
  -  Knappa in en ny 4-, 5- eller 6-siffrig 

masterkod. 
  -  En lång pipsignal bekräftar att masterkoden 

är programmerad.
 3.  Tryck B för att lämna 

programmeringsläget. 
Två pipsignaler bekräftar att knappsatsen är i 
standby-läge redo att användas.

D.  Lägga till, ändra eller ta bort en 
användarkod

 Relä 1 : Från plats 00 till plats 59,
 Relä 2 : Från plats 60 till plats 99.
 
 1. Knappa in masterkoden två gånger.
  - Masterkodens default-värde är 1 2 3 4 5.
  -  Två pipsignaler bekräftar att man är i 

programmeringsläget.

     - För att programmera koder :
Masterkod  Masterkod

2 pip

 

2.  Lägga till en användarkod : 
Knappa in användarplats.  
(mellan 00 och 99).

  -  Om platsen är ledig hörs en pipsignal, 
knappa in den 4-, 5- eller 6-siffriga 
användarkoden. 

 3.  Ändra en användarkod : 
Knappa in användarplats. 
Fyra pipsignaler anger om användarplatsen 
redan är programmerad.

  -  Knappa in en ny 4-, 5- eller 6-siffrig 
användarkod. 

 4.  Ta bort en användarkod : 
Knappa in användarplats.

   Fyra pipsignaler hörs. 
  -  Knappa in  0 0 0 0 0 0  för en 6-siffrig kod,  

0 0 0 0 0  för en 5-siffrig kod eller  0 0 0 0  
för 4-siffrig kod.

  -  En pipsignal bekräftar att användarkoden är 
raderad.

 5.  Tryck B för att lämna 
programmeringsläget. 
Två pipsignaler bekräftar att knappsatsen är i 
standby-läge redo att användas.

E. Programmera tider
 1. Knappa in masterkoden två gånger.
  - Masterkodens default-värde är 1 2 3 4 5.
  -  Två pipsignaler bekräftar att man är i 

programmeringsläget.
 2.  Tryck A0 för att programmera 

knappsatsensbelysningstid.
  - En pipsignal hörs. 
  -  Knappa alltid in tiden med två siffror som 

motsvarar belysningstiden i sekunder.
   Ex : 10 för 10 sekunder upp till 99 för 99 

sekunder, eller knappa in 00 för en konstant 
belysning av knapparna.

  -  Bakgrundsbelysningen lyser 10 sekunder 
efter sista knapptryckningen eller släcks 
efter det en giltig kod matas in.

  -  En pipsignal bekräftar att tiden 
programmerats.

 3.  Programmering av dörröppningstid.  
Relä 1 : Knappa in A1. 
Relä 2 : Knappa in A2.

  - En pipsignal hörs.
  -  Om det är en låst utgång, matas tiden in i 

sekunder. 
   Ex : 01 för 1 sekund upp till 99 för 99 

sekunder, eller knappa in 00 om det är en 
bistabil utgång (reläet ändrar tillstånd varje 
gång en korrekt användarkod anges).

  - En pipsignal bekräftar programmerad tid. 
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 4.  Tryck B för att lämna 
programmeringsläget. 
Två pipsignaler bekräftar att knappsatsen är i 
standby-läge redo att användas.

F. Återställa masterkoden
 - I standby-läge, bygla ST3. 
 - Vänta några sekunder på en pipsignal. 
 - Ta sedan bort byglingen. 
 -  Masterkoden återställs till sitt default-värde,  

1 2 3 4 5 6 för en 6-siffrig kod 
1 2 3 4 5 för en 5-siffrig kod  
eller 1 2 3 4 en 4-siffrig kod.

G. Användarändring av egen kod. 
 (Tvinna ihop den ljusgröna och lila kabeln)
  För att en användare ska få tillstånd att 

ändra sin egen användarkod, tvinna ihop den 
ljusgröna och den lila kabeln.

 1.  Knappa in den gamla användarkoden.  
Reläet aktiveras och en pipsignal hörs.

 2.  Knappa in den 2-siffriga 
undermasterkoden. 
Relä 1, default-värde: A och B.  
Relä 2, default-värde :1 och 3. 
En pipsignal bekräftar tillstånd för ändringen.

 3.  Knappa in den nya användarkoden. 
Två pipsignaler bekräftar den nya 
användarkoden.

 4.  Testa den nya användarkoden för att 
försäkra dig om att ändringen gjorts.

H.  Programmera en 
undermasterkod 
Med en undermasterkod kan användaren 
ändra sin egen kod utan att behöva gå in 
i programmeringsläget. Av säkerhetsskäl 
måste användarkoderna ändras med jämna 
mellanrum. Med den här funktionen kan 
användarna enklare och snabbare ändra sin 
egen användarkod.

 1. Knappa in masterkoden två gånger.
  -  Vid första användning används 

masterkodens default-värde : 1 2 3 4 5.
  -  Två pipsignaler bekräftar att man är i 

programmeringsläget.
 2.  Relä 1 : Knappa in A7.  

Relä 2 : Knappa in A8.
  - En pipsignal hörs.
  - Knappa in en ny 2-siffrig undermasterkod.
  -  En pipsignal bekräftar att undermasterkoden 

är programmerad. 
 

3.  Tryck B för att lämna programmeringsläget. 
Två pipsignaler bekräftar att knappsatsen är i 
standby-läge och redo att användas.

I.  Ljudsignal vid knapptryckning 
Summern är alltid aktiverad i programmerings-
läget, när reläet är slutet och vid giltig kod. För 
att aktivera ljudindikering vid knapptryckning : 

 1. Knappa in masterkoden två gånger.
  -  Vid första användningen används 

masterkodens default-värde : 1 2 3 4 5.
  -  Två pipsignaler bekräftar att man är i 

programmeringsläget.
 2. Knappa in AA.
  - En pipsignal hörs. 
  -  Tryck 0 för att avaktivera ljudsignal vid 

knapptryckning. 
  -  Tryck 1 för att aktivera ljudsignal vid 

knapptryckning.
  -  En pipsignal bekräftar den nya inställningen.
 3.  Tryck B för att lämna 

programmeringsläget. 
Två pipsignaler bekräftar att knappsatsen är i 
standby-läge redo att användas.

J.  Programmering av KCIEN/IRC 
Programmeringsinstruktionerna är i övrigt 
desamma som för KCIEN-KCIENSBP. För att 
IRC-funktionen skall fungera skall ljusblå samt 
lila kabel tvinnas ihop.

 1. Knappa in masterkoden två gånger.
  -  Vid första användning används 

masterkodens default-värde : 1 2 3 4 5.
  -  Två pipsignaler bekräftar att man är i 

programmeringsläget.
 2. Knappa in AB.
  - En pipsignal hörs. 
  -  Välj aktuell IRC-kanal genom att trycka 1 till 

7, eller 9 för att välja alla kanaler.
  -  Tryck 0 för att avaktivera eller 1 för att 

aktivera aktuell kanal. 
  -  En pipsignal bekräftar den nya inställningen.
 3.  Tryck B för att lämna 

programmeringsläget. 
Två pipsignaler bekräftar att knappsatsen är i 
standby-läge redo att användas.

K. Aktivera IRC-sändare
 -  Tryck en gång på sändaren för att överföra 

koden. 
 - Två pipsignaler bekräftar mottagandet.
 -  Tryck på sändaren en gång till för att aktivera 

reläet.
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L.  Bekräftelse av IRC-sändare 
Bakgrundsbelysningen blinkar till samt ett 
pip bekräftar godkänd IRC-sändare. Snabba 
blinkningar av bakgrundsbelysningen samt flera 
pip indikerar felaktig IRC-sändare. Kontakta 
hyresvärden.

M.  IR-kodsignaler
Kanal    Användare
1     Posten
2     Pressens Morgontjänst
3     Bring CityMail
4     Reklam, t ex SDR m fl.
5     Myndighet, Kommunal service
6     Testsändare vid service och installation
7     Ledig
8     Ledig
9     Alla kanaler/Användare

Anteckningar - Lista över användarkoder.

Plats Kod Namn

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

Plats Kod Namn

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Plats Kod Namn

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

KCIEN-KCIENSBP-KCIEN/IRC 1 relä
Relä 1 : Från plats 00 till plats 59.

KCIEN-KCIENSBP 2 relän
Relä 2 : Från plats 60 till plats 99.PM
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9] BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI [UTDRAG]*

CDVI garanterar att denna produkt är fri från fel i material och utförande, när den är installerad i enlighet 
med tillverkarens anvisningar och inte har ändrats eller manipulerats. Endast produkter godkända från 
CDVI som är deffekta, kan returneras enligt dessa villkor. Produkten skall skickas med ett RMA nummer 
(returnummer) som tillhandahålls av CDVI. CDVI skall efter eget val, reparera eller ersätta den defekta 
produkten på CDVI egen fabrik, eller enligt CDVI auktoriserat servicecenter. Denna garanti täcker inte 
skador på grund av olyckshändelse, felaktig användning, missbruk eller försummelse. Denna garanti är 
enbart giltigt om produkten är registrerad senast 1 månad efter leverans till slutkund. För att få fullständig 
information om denna garanti, och att registrera produkten för att påbörja ”begränsad livstids garanti” fyll i 
det bifogade registreringsbeviset och återsänd detta, antingen via post eller e-mail till närmaste CDVI kontor, 
eller registrera online på www.cdvigroup.com. Reparation eller utbyte av den defekta produkten är de två 
alternativ som finns. CDVI ansvarar inte för oförutsedda skador eller följdskador. Inte under några som helst 
omständigheter kan skulden överstiga det totala inköpspriset för produkten. Du kan hitta ditt lokala CDVI 
kontor genom att besöka www.cdvigroup.se eller på baksidan av installationsmanualen.
GARANTIFRISKRIVNING : Med undantag från ovanstående, ger CDVI inga garantier, varken uttryckligt 
eller underförstått, oavsett grund, vilket inkluderar produktens skick, transport, dess säljbarhet eller 
lämplighet för ett särskilt ändamål.

*Se fullständiga villkoren för ”limited lifetime warranty” i sin helhet på hemsidan www.cdvigroup.com. 
Vid tveksamheter och tvist angående tolkning har den engelska originaltexten företräde.

10] ANTECKNINGAR
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Extranet : EXE-CDVI_IM KCIEN-KCIENSBP CMYK A5 EN-SE 05
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The installer’s choice
 cdvigroup.com

cdvi.se

CDVI
FRANKRIKE + EXPORT
Tel: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI
AMERIKA
[KANADA - USA]
Tel: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590
 
CDVI 
BENELUX
[BELGIEN - HOLLAND - LUXEMBURG]
Tel: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05 

CDVI
TAIWAN
Tel: +886 (0)42471 2188
Fax: +886 (0)42471 2131

CDVI
SCHWEIZ
Tel: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI
KINA 
Tel: +86 (0)10 62414516
Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI 
IBÉRICA
[SPANIEN - PORTUGAL]
Tel: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI
ITALIEN
Tel: +39 0331 97 38 08 
Fax: +39 0331 97 39 70

CDVI
MAROCKO
Tel: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69 

CDVI 
SVERIGE 
[SVERIGE - DANMARK - NORGE - FINLAND]
Tel: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30
 
CDVI 
UK 
[STORBRITANNIEN - IRLAND]
Tel: +44 (0)1628 531300 
Fax: +44 (0)1628 531003 

DIGIT
FRANKRIKE
Tel: +33 (0)1 41 71 06 85 
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

CDVI Group
FRANKRIKE (Huvudkontor)
Tel: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21
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