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Hierdoor is het een ideaal modern sluitsysteem voor woningen,
MKB en andere kleine gebouwen (artsenpraktijken, advocatenkantoren, etc.). En dat allemaal zonder beheersoftware en andere
bijkomende kosten

Uw klant heeft meer dan 5 "sleutels" nodig? Geen probleem. Extra
tags met bijbehorende managementkaarten kunnen altijd worden
bijbesteld.

Het programmeren en wissen van een tag (sleutel) met behulp van
de mastercard en een managementkaart is heel eenvoudig,
zonder dat de tag "fysiek aanwezig" hoeft te zijn. Als een tag
bijvoorbeeld wordt verloren of gestolen, is een omslachtige
vervanging van de cilinder niet meer nodig.

Binnen enkele minuten kan een mechanische profielcilinder
worden vervangen door de ENiQ® Pro cilinder – zonder
ingewikkelde bedrading! ENiQ® EasyFlex maakt de eenvoudige en
flexibele toepassing van een ENiQ® Pro zonder software mogelijk.

ENiQ® Pro is een mechatronische knopcilinder, die als
elektronisch toegangscontrolesysteem in nagenoeg alle deuren
kan worden geïnstalleerd.

DE ENIQ® PRO MET EASYFLEX SYSTEEM

Mastercard

Torx schroevendraaier TX6

ENiQ® Pro
cilinder 30/30

Knopgereedschap

ENiQ® EasyFlex-Booklet

5x Management- 5x Standaard Transkaarten (inbeponders zwart (ingrepen in Booklet ) begrepen in Booklet)

DE ENIQ® EASYFLEX BOX + PRO

• Combinatie met mechanische DOM sluitsystemen mogelijk d.m.v.
DOM ClipTag

• LED ring voor optische signalering

• Geen follow-up kosten en acties voor het toewijzen van rechten

• Op elk moment uitbreidbaar met extra ENiQ® EasyFlex booklets
(5 tags met bijpassende managementkaart) tot een totaal van
5.000 transponders.

• Hoogste beschermingklassen van de cilinder (SKG*** keurmerk,
IP65, knoppen IP66, brandwerend T90)

• Geen software of online verbinding nodig (later kunt u altijd
overschakelen naar software bij uitbreiding van uw systeem)

UW VOORDELEN

HET ENIQ® EASYFLEX BOOKLET

Made in Germany
De DOM Group behoort tot 's werelds toonaangevende
fabrikanten van innovatieve vergrendelingstechniek en
elektronische toegangssystemen – zowel in de particuliere als in
de zakelijke sector.

Politiekeurmerk
Voor extra informatie - zoals uitleg over de vervanging van het
cilinderslot - kunt u ook gebruikmaken van de website van het
Politiekeurmerk. Ga naar www.politiekeurmerk.nl om alles te
weten te komen over hoe u uw gezin en uw huis optimaal kunt
beveiligen tegen een inbraak.

Professioneel advies
U wilt meer advies over bijvoorbeeld de installatie? Geen
probleem voor uw lokale dealer.

Betrouwbaar
De batterij kan tot 100.000 handelingen van de cilinder verwerken.
Een multi-level batterij waarschuwingssysteem vertelt u tijdig
wanneer de batterij vervangen moet worden.

Gecontroleerde toegangsrechten
Met de aanschaf van extra tags is het aantal mensen die toegang
moeten krijgen (huishoudelijke hulp, kinderopvang, logees, etc.)
op ieder gewenst moment snel en eenvoudig uit te breiden.

Aantrekkelijke toegang
Met ENiQ Pro krijgt u de optimale toegang tot de wereld van de
elektronische vergrendelingstechniek.

Van mechanische naar elektronische cilinder
Upgraden van uw deur is snel en ongecompliceerd. Geen boren,
geen kabels.

Sleutel verloren?
Uw sleutel heet binnenkort tag en sleutelverlies is niet langer
een probleem meer! Verloren tags worden via de managementkaart eenvoudig uit de cilinder geprogrammeerd.

EEN CILINDER – VELE VOORDELEN
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