
 
 

Pagina 1 

Home2Link B.V. 

Tingietersweg 107  2031 ER  HAARLEM  Tel: (085) 029 05 78 

Postbus 2103  2002 CC  HAARLEM   www.home2link.nl   info@home2link.nl 

KvK Nr. 70620326  BTW Nr.  NL NL858397262B01 
NL14RABO0326619755 

Philio Tech Keypad PSK01 Handleiding met FIBARO 
 

Eindelijk is er een Z-wave Plus Alarm Keypad beschikbaar voor het FIBARO Home Center, de Philio Kepad 

PSK01. Aangezien de standaard handleiding niet volledig is hebben wij een Nederlandse handleiding voor je 

gemaakt. 

 

 

Beschrijving 

 
De Philio Kepad PSK01 is een prachtig glazen touch panel, verkrijgbaar in het wit of zwart, en wordt geleverd 

met ophangbeugels en schroefjes of plakstrips. Aan de zijkant en achterkant bevind zich een micro USB poort 

om de Keypad op te laden (ca. 6 maanden), of continu te voeden. De lader en USB kabel worden niet 

meegeleverd. 

 

Het Keypad heeft 2 modi, de Entry Control modus met PIN-code tbv van je alarm met groen backlight, of de 

Central Scene Modus zonder PIN-code, met blauw backlight. Met beide kun je scènes starten en apparaten 

bedienen, alleen moet je bij de Entry Control Modus altijd eerst de PIN-code invoeren en op Enter drukken. De 

Keypad veranderd dan van groen naar blauw backlight en staat dan tijdelijk in Central Scene Modus. 

De cijfers en slotjes (0 t/m 12) hebben alle 4 functies; 1x, 2x drukken, ingedrukt houden en loslaten. 

 

Aangezien een Z-wave apparaat op batterij “slaapt” moet je deze eerst even wakker maken door een willekeurige 

toets in te drukken (lang.) Daarna licht het backlight op en kun je de bediening starten. 

 

 

Toevoegen aan FIBARO Home Center 3/Lite (HC3) 

 
Laad uiteraard eerst het Keypad goed op of verbind deze aan de voedingsadapter. 

Het toevoegen van het Keypad dient te gebeuren in beveiligde modus op de HC3, en hou het Keypad in de buurt 

van je HC3; 

 
 

De standaard Programming Code (PC) is: 0000 

De standaard User Code (UC) is: 1234 

Deze kun je uiteraard wijzigen. Zie daarvoor de standaard handleiding 
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Als je HC3 in Toevoegen Apparaten staat, toets je in op het Keypad: PC + “Enter” 10 + “Enter” 

Dus standaard: 0000 + “Enter” 10 + “Enter” 

Als het toevoegen gelukt is hoor je 2 x piep 

 

Wil jet het Keypad verwijderen uit je HC3, dan gaat dat op dezelfde manier, maar let op je Keypad moet dan wel 

in Entry Control Modus staan! 

 

Wil het toevoegen niet (goed) lukken, Reset dan het Philio Keypad. 

Voor Resetten toets je in op het Keypad: PC + “Enter” 9 + “Enter” 

Dus standaard: 0000 + “Enter” 9 + “Enter” 

 

Het toevoegen is goed gelukt als het slotje zichtbaar is bij het Apparaat; 

 

 
 

Tevens moet een paramter aangepast worden t.b.v. de Entry Control Modus, aangezien het Keypad standaard 

wordt toegevoegd in Central Scene Modus met blauw backlight. 

Parameters aanpassen doe je door de instellingen van het apparaat te openen en op het tab-blad parameters een 

parameter 1 toe te voegen als volgt; 

 

 
Maak het Keypad even “wakker” door op een willekeurige knop te drukken totdat het blauwe backlight oplicht, 

en klik in de HC3 bij de aangemaakte parameter op Opslaan. Daarna veranderd het Kepad backlight naar groen, 

en weet je dat het Keypad in Entry Control Modus staat. 

 

 

User PIN-codes toevoegen 
 

Gebruikers met PIN-codes kun je op 2 manieren toevoegen. 

 

Via het Keypad; PC + “Enter” 1 + “Enter” + 4 tot 10 cijferige pin-code + “Enter” 

Dus bijv. standaard: 0000 + “Enter” 1 + “Enter” + 654321 + “Enter” (Pin-code 654321 is dan toegevoegd) 
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Of via de HC3;  

Ga naar Instellingen-Apparaat en kies tab-blad Geavanceerd – en vul een pin-code (4 tot 10 cijferig) in met 

gebruikersnaam (Label) en klik op het plusje; 

 
Klik hierna op Synchroniseren om met het Keypad te synchroniseren. 

 

 

Bediening Philio Keypad 
 

Het is belangrijk de werking te begrijpen voor de bediening van het Keypad. 

Druk eerst op een willekeurige knop om het Keypad “wakker” te maken. 

Toets dan de pin-code in en druk op enter. 

Het backlight wordt nu blauw, en kun je de Aktie (knop) kiezen, bijv; op het Gesloten slotje voor Alarm 

inschakelen, en op het Open slotje voor Alarm uitschakelen. Uiteraard moeten hiervoor nog wel de scènes 

gemaakt worden. Zie daarvoor verder in deze handleiding 

 

Staat de Keypad niet in Entry Control Modus, dan hoef je uiteraard niet de pin-code in te voeren om een Aktie 

(toets) uit te laten voeren. Je maakt dan het Keypad “wakker” door op een willekeurige toets te drukken, en klikt 

dan op het cijfer waar je een aktie (scène of apparaat)  aan hebt verbonden. 

Deze scènes kun je overigens eenvoudig toevoegen onder, Instellingen-Apparaat en kies tab-blad Geavanceerd; 
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Alarm Scènes maken op de FIBARO HC3; 

 
Er zijn uiteraard meerdere mogelijk scenario’s voor je alarm. Wij lichten hier alleen even de basis toe. Maar 

vergeet niet dat voor het Alarm inschakelen je wel even de tijd moet krijgen om naar buiten te gaan. En uiteraard 

je de tijd moet krijgen om het Alarm uit te schakelen als je binnen komt. Tevens is het fijn als je een notificatie 

ontvangt op je smartphone. 

 

Je hebt minimaal 3 scènes nodig voor je alarm; 

1. Alarm inschakelen – na 30 seconden 

2. Alarm uitschakelen – Sirene tevens uitschakelen 

3. Alarm is geactiveerd – na 15 seconde Sirene gaat af – uitschakelen na 15 minuten 



 
 

Pagina 5 

Home2Link B.V. 

Tingietersweg 107  2031 ER  HAARLEM  Tel: (085) 029 05 78 

Postbus 2103  2002 CC  HAARLEM   www.home2link.nl   info@home2link.nl 

KvK Nr. 70620326  BTW Nr.  NL NL858397262B01 
NL14RABO0326619755 

 

1. Alarm inschakelen scène; 

Geef jezelf de tijd om naar buiten te gaan, in dit geval 30 seconde. 

 
 

2. Alarm uitschakelen scène 

Je wil uiteraard ook de sirene kunnen uitschakelen met de pin-code, dus voeg dit ook toe. 
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3. Alarm is geactiveerd 

Geef jezelf de tijd om het alarm uit te schakelen als je binnen komt (eventueel ook in te stellen door een 

specifieke sensor alleen met vertraging te kiezen, bijv. de deur sensor bij de voordeur.) En laat je sirene 

niet eindeloos loeien (dus na 15 min Off) 

 

 
 

Uiteraard kun je ook met bijv. een 2e keypad op de 1e verdieping je alarm ook deels inschakelen, voor als je 

thuis slaapt en alleen de Begane Grond wil activeren. En wil je uitgebreide LUA scènes ontvangen voor je Alarm 

systeem met de Philio Keypad, met registratie op basis van Users, neem dan even contact op met de verkoop. 

 

Veel plezier van je Philio Tech Keypad SKP01 (werkt overigens ook met de FIBARO Home Center 2) 

 

Team Home2Link

 


