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FAQ’s. Veelgestelde vragen

1. Wanneer wordt de software “Silca Code Program” (SCP) ingevoerd in machines van de Unocode F-serie? 
Silca Code Program werd ingevoerd en vrijgegeven op 12 februari 2021.

2. Wanneer komt er een nieuwe software-update uit? 
De software evolueert voortdurend: nieuwe updates zullen ongeveer om de 2 maanden worden uitgebracht. 

3. Hoe download ik de software-update? 
De machine moet via een wifi- of LAN-verbinding zijn aangesloten op het internet.  
De machine moet ook gratis geregistreerd worden in MYKEYS Pro. Registratie wordt gedaan via MYKEYS Pro met 
behulp van een pc. U moet een profiel aanmaken, maar een betalend abonnement is niet vereist.  
Zodra de machine is geregistreerd, zijn software-updates (firmware en database) gratis beschikbaar gedurende het 
hele jaar 2021.  
Voor de update volstaat het om “Instellingen/Software-update” te selecteren in de machinesoftware, de update te 
downloaden en de machine opnieuw te starten.

4. Hoe kan ik mijn machine registreren in MYKEYS Pro? 
U moet de machinedetails invoeren in het gedeelte “Mijn toestellen”. 
Het pictogram “Mijn toestellen” is alleen zichtbaar nadat u een bedrijfsaccount heeft aangemaakt. Klik op “Profiel”, 
vervolgens op “Bedrijf”, vul het formulier in en klik op “Opslaan en afsluiten” om de procedure te voltooien. 
Klik nogmaals op “Profiel” om de homepage bij te werken en klik ten slotte op het pictogram “Mijn toestellen”. 
Selecteer het Unocode F-model in het dropdown-menu, voer het serienummer van uw machine in en klik op 
“Registreren” om de registratie te voltooien.
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5. Zorgt de registratie van de machine in MYKEYS Pro automatisch voor de vrijgave van de wachtwoorden 
aanwezig op de machine? 
Ja, door de machine in MYKEYS Pro te registreren, kunt u de wachtwoorden automatisch vrijmaken met Silca 
Code Program (SCP). Dit betekent dat u voor in het verleden vrijgegeven systemen geen nieuwe autorisaties hoeft 
aan te vragen bij de OEM. 
 

6. Hoe werkt de ingebouwde wachtwoord-vrijgave? 
Silca is van plan om dit proces in de nabije toekomst volledig automatisch te laten verlopen. 
In een eerste fase: 
NA REGISTRATIE VAN DE MACHINE zend u een e-mail naar ssv.pwd.service@silca.it met vermelding van: 
- Serienummer van de machine 
- Softwarelicentie 
- Eigenaar van de machine opgegeven bij registratie 
- Eigenaar van Silca Code Program (SCP) opgegeven bij registratie 
De rest van de procedure wordt beheerd door Silca (uiteraard moeten de gegevens van het SCP en de machine 
met elkaar overeenstemmen).  
Op een later tijdstip moet de klant het serienummer van de machine en de Silca Code Program-licentie rechtstreeks 
in MYKEYS Pro registreren.

7. Is Silca Code Program (SCP) compatibel met de nieuwe Unocode F-serie? 
Ja, SCP en zijn functies zijn compatibel met de nieuwe Unocode F-serie (Code Maker, Silca OEM Client, 
softwareabonnement). 
Een klant met een SCP-licentie kan vanaf 12 februari 2021 het programma gebruiken op de nieuwe Unocode 
F-serie.   
Optionele functies, zoals OEM Client en Code Maker, worden geleidelijk geïmplementeerd vanaf 12 februari 2021. 
LET OP: vanaf 2021 is alleen het webabonnement beschikbaar. 
 
SAP 2021 Code Beschrijving

D7A3896ZW SW-WEB SUB.2021 SCP WIN

D7A3897ZW SW-WEB SUB.2021 LIC.SCP WIN

D7A3898ZW SW-WEB SUB.2021+OLD SCP WIN

D7A3899ZW SW-WEB SUB 2021+OLD LIC SCP WIN
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8. Heeft de Unocode F-serie een specifiek abonnement nodig om de updates uit te voeren? 
Silca Code Program (SCP) is de software van de Unocode F-Serie en daarom is het voldoende om een geldig SCP-
softwareabonnement te hebben.

9. Kan de Unocode F-serie rechtstreeks op de pc worden aangesloten via ethernet of wifi? 
Nee, een Local Access Network (LAN) is vereist. 
De reden is simpel: Unocode F werkt als een pc en twee pc’s kunnen niet rechtstreeks via wifi of Ethernet met 
elkaar worden verbonden. 

  

10. Zijn de Unocode-spanbekken compatibel met de nieuwe F-serie? 
Nee, dat zijn ze niet. De afmetingen van de spanbek zijn aangepast om het graveergebied van de sleutelkop te 
optimaliseren. De volgende klauwplaten zijn echter beschikbaar (met bijbehorende software):  

SAP code Systeem Klauwplaten Spanbek/vergelijkende zijde

D7A3787ZB CISA* SP - TSP LEFT U1-L1 SPANBEK V103

D7A3835ZB CISA* SP - TSP RIGHT U2-L2 SPANBEK V103

D7A3824ZB ASSA* D12 U3-L3 SPANBEK V106 ZIJDE C

D7A3826ZB ASSA* DP CLIQ U4-L4 SPANBEK V106 ZIJDE D

D7A3830ZB DOM* RS8 U5-L5 SPANBEK V216

D7A3997ZB ABUS* XY14/Y14/VITESS U6-L6 SPANBEK V219 ZIJDE B

D7A4000ZB WINKHAUS* RPE-RPS U7-L7 SPANBEK V220

 De volgende klauwplaten zullen ook op een later tijdstip beschikbaar zijn: 
 
SAP code Systeem Klauwplaten Spanbek/vergelijkende zijde

D7A4076ZB GEGE* AP3000 U8-L8 SPANBEK V102

D7A4159ZB EVVA* DUAL U12-L12 SPANBEK V203

D7A4166ZB FAB* 200RS U13-L13 SPANBEK V222

D7A4191ZB BKS* SERIE 37 U14-L14 SPANBEK V211

D7A4205ZB BKS* DETECT3 U15-L15 SPANBEK V211
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11. Zijn de Unocode-adapters compatibel met de nieuwe F-serie? 
Alle testen en software-implementaties zijn nog bezig.  
Momenteel zijn alle adapters compatibel bevonden, behalve de B14 voor Mul.T.Lock* Omega en de B16 voor 
Wilka* Carat S1 en S4. 
Neem voor specifieke verzoeken of aanpassingen contact op met uw Silca-vertegenwoordiger. 
 
Adapter Systeem Adapter Systeem

B1 NEIMAN* (NE33/VAC64) B7 ACH*

B2 FORD* TIBBE* (FO21P) B9 PORSCHE* (HU45/42)

B3 FORD* CHUBB* (FO19P) B10 BILOCK*

B4 ABLOY* (AY1) B11 ANCHOR* - LAS*

B5 JAGUAR* B12 ABUS* GRANIT*

B6 SIMPLEX* (SX9) B13 ABUS* PLUS

12. Zijn de Unocode-frezen compatibel met de nieuwe F-serie? 
Nee, dat zijn ze niet. De afmetingen van de frezen zijn vergroot om trillingen tijdens de freesbewerking te 
verminderen en om de prestaties van de machine te verbeteren. De volgende frezen zijn momenteel beschikbaar:    
 
SAP code Beschrijving Vergelijkende frees

D7A3853ZB U11W (1,8 mm) 05W

D7A3854ZB U12W (2,4 mm) 06W

D7A3856ZB U13W (2 mm) 13W

13. Is de spanbek V1 (roterende spanbek) compatibel met de nieuwe F-serie? 
De spanbek V1 kan om de volgende redenen niet worden gebruikt: 
- De kit D7A3844ZB moet worden gebruikt, die bestaat uit een mal en een kabel. 
- De spanbekbasis moet worden vervangen door een aangepaste versie (door de verdeler of het filiaal). 
- De nieuwe spanbekbasis zal gemarkeerd zijn met het opschrift V1/F om hem te onderscheiden van de vorige 
versie. Evenzo wordt in de Unocode F Series-software de nieuwe spanbek aangeduid als V1/F, om duidelijk te 
maken welke hardware moet worden gebruikt. 
Silca zal de spanbekbasissen leveren in functie van de marktbehoeften die vastgesteld worden door de verdelers en 
filialen. 

    

14. Welke sleuteldiktes worden verwerkt door de Unocode F900 en F800 met de standaarduitrusting? 
 
Model Lader/aanvoerder Spanbek V4

F900 1,8 mm - 4 mm 1 mm - 4 mm

F800 1,8 mm - 4 mm 1 mm - 4 mm
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15. Zijn de klauwplaten compatibel met alle modellen van de Unocode F-serie (F900-F800-F600-F400)? 
Ja, de optionele klauwplaten kunnen op de modellen F900 en F800 worden geïnstalleerd dankzij de standaard 
V4-klem die aan twee zijden kan worden aangepast; op de modellen F600 en F400 moet de optionele spanbek V3 
worden gebruikt.

F900 F800 F600 F400
Standaard 
spanbek V4 + BE V4 + BE V2 + BM V2 + BM

Zijden standaard 
spanbek 

A: 1-2,7 mm (niet aanpasbaar)  
A: 2,5-4 mm (niet aanpasbaar)

B: 1-2,7 mm (aanpasbaar)  
B: 2,5-4 mm (aanpasbaar)

A: 1-2,7 mm (niet aanpasbaar)  
A: 2,5-4 mm (niet aanpasbaar)

B: 1-2,7 mm (aanpasbaar)  
B: 2,5-4 mm (aanpasbaar)

A - B - C - D A - B - C - D

Optionele  
spanbek V2 + BM V2 + BM V3 + BM V3 + BM

Zijden optionele  
spanbek A - B - C - D A - B - C - D

A - B
2 lege zijden voor  

aanpasbare klauwplaten

A - B
2 lege zijden voor  

aanpasbare klauwplaten

16. Welke sleutels kunnen worden bewerkt met de automatische lader? 
- Tweezijdige sleutels. 
- Sleutels met plastic kop. 
- Sleutels met aanslag op de puntzijde. 
- Speciale profielen (met ribben, bolletjes, magneten, uitstekende elementen). 
Opm.: deze sleutels kunnen manueel worden gefreesd dankzij de specifieke klauwplaten. Gebruik Protech voor 
grote hoeveelheden.

17. Is het mogelijk om Code Maker-kaarten en codetabellen in de machine te laden (in  de stand-alone 
modus)? 
Ja, via Silca Code Program (SCP). Het is ook mogelijk om indirecte codes op de machine te uploaden die 
momenteel alleen beschikbaar zijn op SKP Pro. De machine stelt een geheugenruimte van ongeveer 500 MB vrij 
voor gepersonaliseerde codetabellen.

18. Is het mogelijk om de volledige kop van de sleutel te graveren? 
Nee, een ruimte van 10,5 mm tegen de spanbek kan niet worden gegraveerd vanwege de afmetingen van de 
graveerarm. Beide zijden van de sleutel kunnen automatisch en onafhankelijk worden gegraveerd. 
 

   

19. Zijn de frezen in widia? 
De prismafrees (D7A3060ZB) is in gecoate widia. 
De bovenste graveerfrees (A) (D7A4011ZB) is in gecoate widia. 
De onderste graveerfrees (B) (D7A4012ZB) is in widia (niet gecoat).
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20. Is de standaard spanbek geïnstalleerd op de Unocode F-serie dezelfde als die geïnstalleerd op de 
andere Unocode-machines?   
Nee, de draaibare V4-spanbek geïnstalleerd op de modellen F900 en F800 is uitgerust met een gefaciliteerd 
rotatiesysteem en automatische sluiting. De V2-spanbek gebruikt door de modellen F600 en F400 heeft een 
dynamometrische knop, standaard rotatiesysteem en handmatige sluiting.

21. Wat bevat het aanvoerders-kit voor de modellen Unocode F600 en F400?   
Dit kit bevat alles wat u nodig heeft om het duplicatieproces te automatiseren. Het is een make-to-order product 
met een levertijd van ongeveer 8 weken. Het kan worden besteld vanaf oktober 2021. 
 

 

22. Is het mogelijk om een elektromechanische spanbek (BE + V4) te installeren op de modellen F600 en 
F400 zonder aanvoerder?  
Ja, dat is mogelijk. De spanbek wordt door de machine herkend dankzij de kabelaansluiting. 
 

 

23. Is het mogelijk om een verticale lader aan te schaffen als optie?   
Ja, dat is mogelijk op een analoge manier als voor de Protech. Ook de sleutelafvoerstang is afzonderlijk verkrijgbaar 
als optioneel accessoire. 
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24. Kan de Unocode F-serie communiceren met de software van het Master Key System?   
Nee, het is wel mogelijk om DAT- en XML-bestanden te verzenden naar de machine via Silca Software Interface 
(SSI). SSI beschikt over een snelle functie die dit proces heel snel en gemakkelijk maakt. Onder “Opties” kunt u:  
a) Een standaardmap definiëren waaruit u altijd de DAT- en XML-bestanden wilt importeren (zodat u niet elke keer 
door de mappen moet bladeren).  
b) Instellen dat het bestand wordt verwijderd na de import. 
Zo importeert u DAT- en XML-bestanden in uw machine met slechts 2 klikken!  

  

25. Is het mogelijk om een sleutel te graveren in “Dupliceren van origineel”? 
Nee, voor graveren moet een markeer-/graveermodel worden aangemaakt via SCP. 
 

 

26. Is het mogelijk om een automatisch freesproces te onderbreken om één of meerdere sleutels 
handmatig te frezen?  
Ja, de wachtrij kan worden gepauzeerd om handmatig één of meerdere sleutels te frezen. 
Selecteer “Einde” en de sleutel die op dat moment wordt gefreesd wordt afgewerkt. Vervolgens zal de wachtrij 
worden stopgezet. U kunt het automatische freesproces hervatten door “Hervatten” te selecteren. 
Deze functie is momenteel beschikbaar voor SSI-wachtrijen.
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27. Geeft de software informatie over de werktijd van een geautomatiseerd proces? 
Ja, na afwerking van de eerste sleutel toont de software hoeveel tijd er nodig is om de volledige werkcyclus te voltooien. 
 

 

28. Welke graveermodellen zijn beschikbaar voor Silca-sleutels in “Silca Code Program”?   
De graveermodellen die in het verleden beschikbaar waren, zullen geleidelijk worden vrijgegeven in SCP en aan 
boord van de machine. De klant kan echter zelfstandig modellen op maat aanmaken. 
Neem in geval van speciale verzoeken contact op met uw Silca-vertegenwoordiger. 
 

 

29. Is het mogelijk om alle graveermodellen op de machine te bekijken? 
Dit is mogelijk met SCP: raadpleeg hiervoor “Archief Machinemodellen”. 
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30. Is het mogelijk om de Unocode F-serie te registreren met een statisch IP-adres? 
Ja, dit is een standaardfunctie onder “Instellingen/Netwerk”.  
Het registreren van de machine met een statisch IP-adres betekent dat SKP Pro altijd verbinding kan maken met de 
machine als deze eenmaal is ingeschakeld. Zelfs als de machine gedurende een bepaalde tijd uitgeschakeld blijft of 
niet verbonden is met de router, verandert het IP-adres na herinschakeling niet, waardoor SKP Pro het onmiddellijk 
kan terugvinden binnen het LAN-net.

  

31. Kan een verdeler/filiaal toegang hebben tot DWS (gebruikt voor bijstand op afstand)?    
Neem contact op met de Silca-Bijstandsdienst voor alle details. 
 

 

VERSIE 01 - Maart 2021

(*) Silca is niet de eigenaar van enige intellectuele eigendomsrechten of licenties met betrekking tot de auto- en transpondermerken of handelsnamen van de fabrikanten die in dit informatiemateriaal worden getoond. Deze 
handelsmerken en -namen worden uitsluitend vermeld om de gebruiksbestemming te illustreren en om het juiste gebruik van het product mogelijk te maken. / De illustraties en technische gegevens van de producten 
vermeld in dit document zijn louter illustratief en derhalve benaderend. Silca behoudt zich het recht voor om, mits behoud van de essentiële eigenschappen van haar producten, alle wijzigingen uit te voeren die zij nodig en 
opportuun acht ter verbetering van de productkwaliteit. Alle tekeningen en foto’s zijn eigendom van Silca. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming van Silca S.p.A. is wettelijk verboden. 
Voor eventuele twisten is uitsluitend de Rechtbank van de plaats waar het bedrijf zijn zetel heeft bevoegd. Alle andere rechtbanken worden uitgesloten.


