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Elektronische 
deursloten
secuENTRY pro

SLUITCOMFORT 
HERUITGEVONDEN.
Elektronische sluittechniek voor hogere eisen bij 
privégebruik, in fi rma‘s en bij overheden.
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Voor hogere eisen bij privégebruik, in firma’s of bij 
overheden: met de secuENTRY pro serie combineert 
BURG-WÄCHTER de modernste techniek met maxi-
maal comfort. Precies dat verwachten klanten van 
een elektronisch deurslot.
Natuurlijk vindt elke gebruiker het voor hem passende 
identmedium voor de deuropening. Want de elektronische 
deurcilinders kunnen met code, fingerscan, passieve of 
actieve transponder en de smartphone worden bediend. 
Flexibeler kan niet. Een slimme software-oplossing, 
bijvoorbeeld voor hoteliers of eigenaars van vakantiewo-
ningen, is het i-knopje van de innovatieve secuENTRY 
pro serie van BURG-WÄCHTER. 

DE SLIMME 
SLUITTECHNIEK 

secuENTRY pro

Onderscheiden! De secuENTRY serie van BURG-WÄCHTER werd met de 
PLUS X AWARD als «Beste product» onderscheiden. Bijkomend werd aan de 
serie («Quality Made in Germany») het kwaliteitskenmerk in de categorieën 
design, high quality alsook bij bedieningscomfort en functionaliteit toegekend.
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Inhoud 
Cilinder 
secuENTRY pro 7000 14

secuENTRY pro 7100 16

secuENTRY pro 7116 DUO 18

secuENTRY pro 7010 TWIN 20

secuENTRY pro 7030 HALF 22

secuENTRY pro Adapter 24

secuENTRY pro DUO CH Adapter 22 mm 25

secuENTRY asverlenging voor cilinder 7100 26

 

Identmedia 
secuENTRY pro 5711 Pin 30

secuENTRY pro 5712 Fingerprint 32

secuENTRY pro 5710 Transponder 34

secuENTRY pro 5713 sE-Key 36 

 

Add-on modules 
secuENTRY pro 7071 Relay 40

secuENTRY pro 7072 Remote 42

secuENTRY pro 7073 Enrolment 44

secuENTRY pro 7074 Transponder Extender 46

secuENTRY 5670 Bridge 48

 

Software 
secuENTRY pro 7083 System 52

secuENTRY pro 7090 Hotel 54

Ideaal voor firma's: werknemers 
openen de secuENTRY deurcilinder 
via vingerscan, code of transponder. 
Alle toegangsrechten worden heel 
comfortabel via software beheerd.
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SLEUTEL? 
DAT WAS 
GISTEREN!

Ideaal voor het privégebruik: nooit 
opnieuw de sleutel verliezen of op 
een verkeerde plaats leggen – met 
het secuENTRY systeem hebt u uw 
"sleutel" altijd bij de hand. Met code 
of vingerscan wordt de huis- of 
woningdeur geopend.
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De modernste techniek ontmoet ongecom-
pliceerde montage en tijdloos design: met een 
elektronische deurcilinder van de secuENTRY 
reeks kunnen gebruikers op de meest comfor-
tabele manier deuren openen en sluiten. 

HET HART.

Code, vingerafdruk, transponder, smartphone: met 
een elektronisch secuENTRY deurslot bereikt u een 
totaal nieuwe dimensie op het vlak van fl exibele 
deuropening.
Voor elke eis en voor elke toepassing biedt BURG-WÄCHTER 
de passende deurcilinder en de passende openingsmoge-
lij kheid. Want zowel voor het privégebruik, als fi rma met 
honderden medewerkers, hotelier of eigenaar van een 
vakantiewoning: met een elektronische secuENTRY 
deurcilinder wordt het openen van een deur comfortabeler 
dan ooit tevoren – en de sleutel behoort defi nitief tot het 
verleden. Natuurlij k is de gegevensoverdracht bij  alle 
secuENTRY deurcilinders beveiligd. Angst voor manipulatie 
hoeft u niet te hebben.
Het grote voordeel: u vervangt uw oude, mechanische 
deurcilinder binnen enkele minuten door de nieuwe 
secuENTRY deurcilinder. Zelfs ongeoefende doe-het-zelvers 
klaren deze klus zonder probleem! U hoeft niet te boren 
en geen kabels te trekken. De secuENTRY deurcilinder 
past op alle gangbare deurdiktes. 
Eenvoudiger kan niet!

De secuENTRY deurcilinder

Binnenknop: hier wordt het be-
veiligde bluetooth-signaal voor 
het openen via pincode, vinger-
afdruk of actieve transponder 
ontvangen. Anders dan de bui-
tenknop is de binnenknop per-
manent gekoppeld. Hiermee 
kan de deur van binnen altijd 
worden geopend of gesloten. 
Dit is belangrijk zodat in geval 
van nood het huis snel kan 
worden verlaten.

Profielcilinder: de elektronische 
secuENTRY deurcilinder vervangt 
de oude, mechanische sluitcilin-
der. De lengte van de secuENTRY 
cilinder kan - afhankelijk van 
het model - via een palsysteem 
of adapter met enkele handgre-
pen op alle gangbare deurdiktes 
worden ingesteld. Het nemen 
van de maat vóór de knop valt 
weg. Zo loopt men niet het ge-
vaar om een foute cilinder voor 
zijn deur te kopen. Afhankelijk 
van het model is bijkomend een 
mechanisch noodslot in de pro-
fielcilinder voorhanden.

Meenemer: in het midden van 
de sluitcilinder zit de meenemer. 
Is het signaal voor het openen 
of sluiten van de deur correct, 
dan koppelt de cilinder in en de 
meenemer beweegt de deurslui-
ting in de gewenste positie.

Buitenknop: hier wordt het 
RFID-signaal (radio-frequency 
identification) voor het openen 
of sluiten van het elektronisch 
deurslot ontvangen.
De steeds populairdere passieve 
transponders secuENTRY 5710 
gebruiken de praktische RFID- 
techniek. Na de controle van het 
signaal wordt de buitenknop 
geactiveerd en kan deze voor 
het openen of sluiten van de 
deur worden gedraaid. Na de 
signaaloverdracht is de buiten-
knop ongeveer zeven seconden 
geactiveerd (koppelingsduur).

Zo functioneert een
secuENTRY deurcilinder.
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Een elektronische deurcilinder plus een 
openingsmedium naar keuze. Meer is er niet 
nodig om van het complete comfort van 
secuENTRY te genieten. Want vanaf dan 
geldt: nooit opnieuw de sleutel verliezen of 
op een verkeerde plaats leggen.  

In een oogopslag

DE secuENTRY pro 
PRODUCTEN

1. secuENTRY keypad
Deuropening via zescijferige code of de eigen vingerafdruk. 
Comfortabeler kan niet! Want beide heeft men altijd bij 
de hand en men kan ze niet verliezen. 
De keypad is er in twee versies: secuENTRY pro 5712 FP 
Fingerscan maakt het openen via vingerafdruk voor max. 
300 gebruikers mogelijk. De keypad secuENTRY pro 
5711 PIN is alleen voor het openen via code bestemd en 
wordt bij onze slimme oplossingen voor hotels en vakantie-
woningen ingezet.

2. Transponder
Twee transponders staan als openingsmedium ter beschik-
king: de actieve transponder en de passieve transponder.
Vooral bij fi rma's en overheden is de passieve transponder 
geliefd. Hij functioneert zonder batterijen en is dus volledig 
onderhoudsvrij. De passieve transponder wordt gewoon 
kort direct voor de buitenknop van de secuENTRY deur-
cilinder gehouden en de deur kan al worden geopend.

3. secuENTRY deurcilinder
Als standaardcilinder of halve cilinder. Met actieve 
buitenknop voor het openen via passieve transponder 
of niet. Met mechanisch noodslot of zonder. Voor elke 
wens is er in de secuENTRY pro serie de individueel 
passende cilinder. 

Met de gratis secuENTRY KeyApp: Deuren via 
smartphone openen.
De smartphone is al lang onze permanente begeleider 
geworden. Met de gratis secuENTRY KeyApp wordt hij 
nu eindelijk een sleutel – en dat voor willekeurig veel 
secuENTRY deursloten! De KeyApp voor iOS en Android 
is in de betreffende stores verkrijgbaar. De KeyApp kan 
echter nog meer dan deuren openen en sluiten. Met de 
app wordt het met de secuENTRY software opgestelde 
sluitplan heel eenvoudig op de betreffende deurcilinder 
overgedragen.

1

2 3
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CILINDER
secuENTRY pro

Voor firma's, overheden of hogere eisen bij het  
privégebruik: de secuENTRY pro serie biedt voor 
elke gebruiker de passende deurcilinder.
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Technische gegevens

Constructie Montage in PC-gat (DIN 18252, EN 1303)

Toelating en certifi catie:
• Conformiteit met alle toepasselij ke 

EG-richtlij nen
• Nationale regelgeving afzonderlij k 

controleren

Voeding 1 x CR123A lithiumbatterij 

Toegestane omgevingscondities -15 °C tot +50 °C / tot max. 95 % rel. 
luchtvochtigheid (niet condenserend)

Aantal mogelij ke bedieningen
per batterij set

PINCODE tot 55.000 openingen1

FINGERPRINT tot 55.000 openingen1

PASSIEVE TRANSPONDER tot 65.000 
openingen1

Cilinderlengte min./max. Deurdikte 60 tot 130 mm:
min. 30/30 mm, max. 67,5/62,5 mm
(gemeten in het midden van de stulpschroef)

Doornmaat • Naar binnen openende deur2 (standaard-
knop): 30 mm

• Naar buiten openende deur2: 30 mm

Actieve buitenknop • Leest passieve transponder
• Bluetooth-ontvanger

Zendbereik Tot max. 4 m (AES codering)

Veiligheidsklasse IP 65

Buitenas Kunststof, messing3

Binnenas Kunststof, messing3

Koppelingsduur 7 seconden

Gegevensoverdracht cilinder Bluetooth 4.0 LE (AES-codering)

Bij zonderheid Kan optioneel ook gebruikt worden als anti-pa-
niek cilinder

¹ Zonder permanente opening   ² Geldt voor deurbladdiktes waarbij  de profi elcilinder niet uitsteekt. Voor andere deuren 

aanvragen a.u.b.   ³ Optioneel toebehoren 4 Voor meer informatie: https://www.burg.biz/international/p/electronic-do-
or-locking-systems/secuentry-pro-7000

Functies optioneel via secuENTRY 7083 software:

• Gebruikers- resp. groepenbeheer
• Tij ds- en kalenderfunctie
• Toewij zing van rechten
• Historiefunctie
• Bezoekertransponderfunctie via 

secuENTRY 7073 Enrolment programmeerbaar
• Toegangsrechten en geldigheidsduur programmeerbaar

Leveringsomvang:

• Cilinder (zoals afgebeeld)
• Afstandsstukken
• Montagemateriaal (o. a. stulpschroef / inbussleutel)
• Afdekrozet
• Serienummer/fabriek-adm.-nr.
• QR-code voor het teachen van de producten
• 1 x CR123A lithiumbatterij 
• Bedieningshandleiding

OptioneelsecuENTRYpro 
7000
Bestel-nr.: 57130

ø 30

52Binnenzijde

1-32,5

De cilinder kan 
aan deurdiktes tot 
130 mm worden 
aangepast.

30
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1-37,5

Buitenzijde

ø 30

52
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Voordelen:
• Tot 2.000 passieve transponders programmeerbaar

• Weerbestendig – beschermingsklasse van de cilinder: IP 65

• Bluetooth-ontvanger aan de buitenkant

Elektronische cilinder voor max. 2.000 identmedia

• Identmedia:

• Pincode: 2.000 gebruikerscodes

• Fingerprint: 200-300 biometrische gebruikerscodes
   (max. 45 premiumvingers, 200-300 standaardvingers)

• Passieve transponder: 2.000 RFID-keys

• Smart Devices: 2.000 BLE-keys

• Actieve transponder: 2.000 BLE-keys

• Historiefunctie: 2.000 resultaten
• Kan ook als antipaniekcilinder worden gebruikt: standaard 

met vrijloop en paniekfunctie FZG* volgens richtlijn FZG**, 
uitgave 2020-07-06 van het PIV.

*   Voldoet aan de eis van de klasse van de paniekfunctie F2 en 
     FZG volgens DIN 18252:2018-05.
** Getest door het Testinstituut Sloten en Beslag Velbert (PIV)

• Met actieve transponder
• Met passieve transponder
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secuENTRY pro  
7100
Bestel-nr.: 57240

Voordeel:
• Inclusief mechanisch noodslot

• Heel eenvoudige montage

Elektronische cilinder voor max. 2.000 identmedia

• Identmedia: 

• Pincode: 2.000 gebruikerscodes 

• Fingerprint: 200-300 biometrische gebruikerscodes 
   (max. 45 premiumvingers, 200-300 standaardvingers) 

• Smart Devices: 2.000 BLE-keys 

• Actieve transponder: 2.000 BLE-keys

• Historiefunctie: 2.000 resultaten

  

  
 

 

Technische gegevens

Constructie Montage in PC-gat (DIN 18252, EN 1303)

Toelating en certificatie:
• Conformiteit met alle toepasselijke  

EG-richtlijnen
• Nationale regelgeving afzonderlijk  

controleren

Voeding 2 x Mignon LR06 AA Alkaline

Toegestane omgevingscondities -15 °C tot +50 °C / tot max. 95 % rel. 
luchtvochtigheid (niet condenserend)

Aantal mogelijke bedieningen 
per batterijset

PINCODE tot 40.000 openingen1

FINGERPRINT tot 40.000 openingen1

Cilinderlengte min./max. Via palsysteem op locatie instelbaar op  
deurdiktes tot 118 mm: min. 30/30 mm,  
max. 59/59 mm (gemeten vanaf midden van  
de stulpschroef)

Optioneel buiten verlengbaar met de  
asverlenging

Doornmaat • Naar binnen openende deur2 (standaard-
knop): 30 mm

• Naar buiten openende deur2: 35 mm

Noodontgrendeling Mechanisch noodslot  
(optioneel gelijksluitend)

Zendbereik Tot max. 4 m (AES codering)

Veiligheidsklasse –

Buitenas rvs, geboord

Binnenas Messing

Koppelingsduur 7 seconden

Gegevensoverdracht cilinder Bluetooth 4.0 LE (AES codering)

Bijzonderheid Manipulatiebeveiliging

¹ Zonder permanente opening   ² Geldt voor deurbladdiktes waarbij de profielcilinder niet uitsteekt. Voor andere deuren  
aanvragen a.u.b.   ³ Optioneel toebehoren

Functies optioneel via secuENTRY 7083 software:

• Gebruikers- resp. groepenbeheer
• Tijds- en kalenderfunctie
• Toewijzing van rechten
• Historiefunctie

Leveringsomvang:

• Cilinder (zoals afgebeeld)
• Montagemateriaal (o. a. stulpschroef / inbussleutel)
• Afdekrozet
• Serienummer/fabriek-adm.-nr.
• QR-code voor het teachen van de producten
• 2 x Mignon LR06 AA Alkaline batterij
• Bedieningshandleiding

Optioneel

• Met actieve transponder

Noodsleutel

65
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Batterijen  
(2 x LR06 AA)

Buitenzijde 

1 – 29

1 – 29

30

30

57

45

ø 34

ø 30

Functionele controle 

Binnenzijde

Palsysteem: De cilinder kan 
aan elke deurdikte tot 118 mm 
worden aangepast. 

Mechanisch 
noodslot 
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secuENTRYpro 
7116 DUO
Bestel-nr.: 57150
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57
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52

ø 34

Buitenzijde

Binnenzijde

1-29

1-31

ø 30

Elektronische cilinder voor max. 2.000 identmedia

• Identmedia:

• Pincode: 2.000 gebruikerscodes

• Fingerprint: 200-300 biometrische gebruikerscodes
   (max. 45 premiumvingers, 200-300 standaardvingers)

• Passieve transponder: 2.000 RFID-keys

• Smart Devices: 2.000 BLE-keys

• Actieve transponder: 2.000 BLE-keys

• Historiefunctie: 2.000 resultaten

Voordeel:
• Tot 2.000 passieve transponders programmeerbaar

• Inclusief mechanisch noodslot

• Eenvoudige montage

Technische gegevens

Constructie Montage in PC-gat (DIN 18252, EN 1303)

Toelating en certifi catie:
• Conformiteit met alle toepasselij ke 

EG-richtlij nen
• Nationale regelgeving afzonderlij k 

controleren

Voeding 1 x CR123A lithiumbatterij ,
2 x Mignon LR06 AA Alkaline

Toegestane omgevingscondities -15 °C tot +50 °C / tot max. 95 % rel.
luchtvochtigheid (niet condenserend)

Aantal mogelij ke bedieningen
per batterij set

PINCODE tot 55.000 openingen1

FINGERPRINT tot 55.000 openingen1

PASSIEVE TRANSPONDER tot 65.000 
openingen1

Cilinderlengte min./max. Via palsysteem op locatie instelbaar op 
deurdiktes tot 120 mm: min. 30/30 mm, 
max. 61/59 mm
(gemeten in het midden van de stulpschroef)

Doornmaat • Naar binnen openende deur2 (standaard-
knop): 30 mm

• Naar buiten openende deur2: 35 mm

Actieve buitenknop • Leest passieve transponder
• Bluetooth-ontvanger

Zendbereik Tot max. 4 m (AES codering)

Veiligheidsklasse Buitenknop: IP 65
Binnenknop: binnenkant zonder IP 
bescherming

Buitenas Verzinkte stalen zeskantas

Binnenas Messing

Koppelingsduur 7 seconden

Gegevensoverdracht cilinder Bluetooth 4.0 LE (AES-codering)

Bij zonderheid Manipulatiebeveiliging

Noodontgrendeling Mechanisch noodslot 
(optioneel gelij ksluitend)

¹ Zonder permanente opening   ² Geldt voor deurbladdiktes waarbij  de profi elcilinder niet uitsteekt. Voor andere deuren 
aanvragen a.u.b.   ³ Optioneel toebehoren

Functies optioneel via secuENTRY 7083 software:

• Gebruikers- resp. groepenbeheer
• Tij ds- en kalenderfunctie
• Toewij zing van rechten
• Historiefunctie

Leveringsomvang:

• Cilinder (zoals afgebeeld)
• Afstandsstukken
• Montagemateriaal (o. a. stulpschroef / inbussleutel)
• Afdekrozet
• Serienummer/fabriek-adm.-nr.
• QR-code voor het teachen van de producten
• 1 x CR123A lithiumbatterij ,

2 x Mignon LR06 AA Alkaline
• Bedieningshandleiding

Optioneel

• Met actieve transponder
• Met passieve transponder

Noodsleutel

65

33
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secuENTRYpro 
7010 TWIN
Bestel-nr.: 57140

Voordelen:
• Tot 2.000 passieve transponders programmeerbaar

• Beschermingsklasse van de cilinder: IP 65

• Aan beide zij den vrij lopend 

• Identifi catie van beide zij den nodig

Elektronische cilinder voor max. 2.000 identmedia

• Identmedia:

• Pincode: 2.000 gebruikerscodes

• Fingerprint: 200-300 biometrische gebruikerscodes
   (max. 45 premiumvingers, 200-300 standaardvingers)

• Passieve transponder: 2.000 RFID-keys

• Smart Devices: 2.000 BLE-keys

• Actieve transponder: 2.000 BLE-keys

• Historiefunctie: 2.000 resultaten
• Kan ook als antipaniekcilinder worden gebruikt: standaard 

met vrijloop en paniekfunctie FZG* volgens richtlijn FZG**, 
uitgave 2020-07-06 van het PIV.

*   Voldoet aan de eis van de klasse van de paniekfunctie F2 en 
     FZG volgens DIN 18252:2018-05.
** Getest door het Testinstituut Sloten en Beslag Velbert (PIV)

Technische gegevens

Constructie Montage in PC-gat (DIN 18252, EN 1303)

Toelating en certifi catie:
• Conformiteit met alle toepasselij ke 

EG-richtlij nen
• Nationale regelgeving afzonderlij k 

controleren

Voeding 2 x CR123A lithiumbatterij  (binnen-/
buitenknop)

Toegestane omgevingscondities -15 °C tot +50 °C / tot max. 95 % rel. 
luchtvochtigheid (niet condenserend)

Aantal mogelij ke bedieningen
per batterij set

PINCODE tot 55.000 openingen1

FINGERPRINT tot 55.000 openingen1

PASSIEVE TRANSPONDER tot 65.000 
openingen1

Cilinderlengte min./max. Deurdikte 60 tot 127,5 mm:
min. 30/30 mm, max. 67,5/60 mm
(gemeten in het midden van de stulpschroef)

Doornmaat • Naar binnen openende deur2 (standaard-
knop): 30 mm

• Naar buiten openende deur2: 30 mm

Actieve buitenknop • Leest passieve transponder
• Bluetooth-ontvanger

Actieve binnenknop • Leest passieve transponder
• Bluetooth-zender

Zendbereik Tot max. 4 m (AES codering)

Veiligheidsklasse IP 65

Buitenas Kunststof, messing3

Binnenas Verzinkte stalen zeskantas

Koppelingsduur 7 seconden

Gegevensoverdracht cilinder Bluetooth 4.0 LE (AES-codering)

Bij zonderheid Kan optioneel ook gebruikt worden als anti-pa-
niek cilinder

¹ Zonder permanente opening   ² Geldt voor deurbladdiktes waarbij  de profi elcilinder niet uitsteekt. Voor andere deuren 

aanvragen a.u.b.   ³ Optioneel toebehoren 4 Voor meer informatie: https://www.burg.biz/international/p/electronic-do-
or-locking-systems/secuentry-pro-7010-twin

Functies optioneel via secuENTRY 7083 software:

• Gebruikers- resp. groepenbeheer
• Tij ds- en kalenderfunctie
• Toewij zing van rechten
• Historiefunctie
• Bezoekertransponderfunctie

(Toegangsrechten en geldigheidsduur
programmeerbaar)

Leveringsomvang:

• Cilinder (zoals afgebeeld)
• Afstandsstukken
• Montagemateriaal (o. a. stulpschroef / inbussleutel)
• Afdekrozet
• Serienummer/fabriek-adm.-nr.
• QR-code voor het teachen van de producten
• 2 x CR123A lithiumbatterij 
• Bedieningshandleiding

Functies optioneel via secuENTRY 7083 software:
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Optioneel

• Met actieve transponder
• Met passieve transponder
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secuENTRYpro 
7030 HALF
Bestel-nr.: 57160

Technische gegevens

Constructie Montage in PC-gat (DIN 18252, EN 1303)

Toelating en certifi catie:
• Conformiteit met alle toepasselij ke 

EG-richtlij nen
• Nationale regelgeving afzonderlij k 

controleren

Voeding 1 x CR123A lithiumbatterij 

Toegestane omgevingscondities -15 °C tot +50 °C / tot max. 95 % rel. 
luchtvochtigheid (niet condenserend)

Aantal mogelij ke bedieningen
per batterij set

PINCODE tot 55.000 openingen1

FINGERPRINT tot 55.000 openingen1

PASSIEVE TRANSPONDER tot 65.000 
openingen1

Cilinderlengte min./max. Totale lengte tot 77,5 mm:
min. 30/10 mm, max. 67,5/10 mm
(gemeten vanaf midden van de stulpschroef)

Doornmaat • Naar binnen openende deur2 (standaard-
knop): 30 mm

Actieve buitenknop • Leest passieve transponder
• Bluetooth-ontvanger

Zendbereik Tot max. 4 m (AES codering)

Veiligheidsklasse IP 65

Buitenas Kunststof, messing3

Koppelingsduur 7 seconden

Gegevensoverdracht cilinder Bluetooth 4.0 LE (AES-codering)

Bij zonderheid Kan optioneel ook gebruikt worden als anti-pa-
niek cilinder

¹ Zonder permanente opening   ² Geldt voor deurbladdiktes waarbij  de profi elcilinder niet uitsteekt. Voor andere deuren 

aanvragen a.u.b.   ³ Optioneel toebehoren 4 Voor meer informatie: https://www.burg.biz/international/p/electronic-do-
or-locking-systems/secuentry-pro-7030-half

Functies optioneel via secuENTRY 7083 software:

• Gebruikers- resp. groepenbeheer
• Tij ds- en kalenderfunctie
• Toewij zing van rechten
• Historiefunctie
• Bezoekertransponderfunctie

(Toegangsrechten en geldigheidsduur
programmeerbaar)

Leveringsomvang:

• Cilinder (zoals afgebeeld)
• Montagemateriaal (o. a. stulpschroef / inbussleutel)
• Afdekrozet
• Serienummer/fabriek-adm.-nr.
• QR-code voor het teachen van de producten
• CR123A batterij 
• Bedieningshandleiding

Actieve transponder

Elektronische cilinder voor max. 2.000 identmedia

• Identmedia:

• Pincode: 2.000 gebruikerscodes

• Fingerprint: 200-300 biometrische gebruikerscodes
   (max. 45 premiumvingers, 200-300 standaardvingers)

• Passieve transponder: 2.000 RFID-keys

• Smart Devices: 2.000 BLE-keys

• Actieve transponder: 2.000 BLE-keys

• Historiefunctie: 2.000 resultaten
• Kan ook als antipaniekcilinder worden gebruikt: standaard 

met vrijloop en paniekfunctie FZG* volgens richtlijn FZG**, 
uitgave 2020-07-06 van het PIV.

*   Voldoet aan de eis van de klasse van de paniekfunctie F2 en 
     FZG volgens DIN 18252:2018-05.
** Getest door het Testinstituut Sloten en Beslag Velbert (PIV)

Voordelen:
• Tot 2.000 passieve transponders programmeerbaar

• Beschermingsklasse van de cilinder: IP 65

ø 30

52Buitenzijde

1-37,5

De cilinder kan aan 
elke deurdikte tot 
67,5 mm worden 
aangepast.

30
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Optioneel

• Met actieve transponder
• Met passieve transponder
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secuENTRY
Schachtverlenging ENTRY 5672
Bestel-nr.: 56722

Technische gegevens

Materiaal Zeskantige stalen schacht

Omschrij ving Maximale buitenste asverlenging: 101 mm (ge-
meten vanaf frontplaat). midden van schroef) 
alleen voor 7116, 7650 of easy+ cilinder

Inhoud van de levering:

• Schachtverlenging, schroef van overeenkomstige lengte

Afmetingen in mm  |  Afbeelding 1:1

Pro-Adapter 40 mm  |  Afbeelding 1:1

secuENTRYpro 
Adapter

Technische gegevens

Materiaal Messing

Maten en bestelnrs. • Pro-Adapter 5 mm   (bestel-nr.: 39200)
• Pro-Adapter 10 mm (bestel-nr.: 39210)
• Pro-Adapter 15 mm (bestel-nr.: 39220)
• Pro-Adapter 20 mm (bestel-nr.: 39230)
• Pro-Adapter 25 mm (bestel-nr.: 39240)
• Pro-Adapter 30 mm (bestel-nr.: 39250)
• Pro-Adapter 35 mm (bestel-nr.: 39260)
• Pro-Adapter 40 mm (bestel-nr.: 39270)

Montage Plaatsing op secuENTRY cilinder 
(binnen en buiten)

Gebruiksoogmerk Verlenging van de sluitassen bij  
secuENTRY 7000, 7010, 7030 cilinders

Opmerking Optioneel artikel bij  de seriematige
kunststofverlengingen

Leveringsomvang:

• Pro-Adapter 5-20 mm: VE telkens 5 st.
• Pro-Adapter 25-40 mm: VE telkens 3 st.

Verlenging van de sluitassen bij  
secuENTRY 7000, 7010, 7030 cilinders

Optioneel artikel bij  de seriematige

5-40 5-40

40

14
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secuENTRY asverlenging
voor cilinder 7100
Bestel-nr.: 56450

Afmetingen in mm  |  Afbeelding 1:1

Technische gegevens

Materiaal RVS

Bevestiging De originele as moet afhankelij k van de 
deurmaat worden aangepast

Instelling Voor de afstanden van 61 tot 77 mm (gemeten 
van het midden van de stulpschroef) moet de 
standaardas met max. 16 mm worden ingekort!

Verlenging van de buitenas maximaal 104 mm
(gemeten van het midden van de stulpschroef)
alleen voor de cilinder 7100 of easy-cilinder

Leveringsomvang:

• Asverlenging
• Bevestigingssplitpen

40

22

40
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IDENTMEDIA
secuENTRY pro

De secuENTRY pro serie biedt maximale flexibiliteit 
op het vlak van deuropening. De gebruikers hebben 
de keuze uit openen via code, vingerscan, actieve 
of passieve transponder en smartphone. 
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secuENTRYpro 
5711 Pincode
Bestel-nr.: 57110
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5711 Pincode

Technische gegevens

Voeding 2 x Mignon LR06 AA Alkaline

Toetsenblok Touchpanel-bedieningsvelden

Code-invoer 6-cij ferig

Spertij d Na 3 × verkeerde code-invoer 1 minuut,
daarna telkens 3 minuten

Display 12 talen vooringesteld (DE, EN, FR, NL, IT, ES, 
PL, PT, RO, CS, HU, SL) een extra taal is via de 
software programmeerbaar (TR, DK), overige 
op aanvraag

Beveiligingsgraad IP 65

Zendbereik Tot max. 4 m (AES codering)

Gegevensoverdracht Bluetooth 4.0 LE (AES-codering)

• Draadloos pincode-toetsenblok als identmedium

• Gegevensoverdracht Bluetooth 4.0 LE,
AES-codering

• Touchpanel met mechanische inschakeltoets

Compatibel met*:

• secuENTRY pro 7000 cilinder
• secuENTRY pro 7100 cilinder
• secuENTRY pro 7116 cilinder
• secuENTRY pro 7010 cilinder
• secuENTRY pro 7030 halfcilinder
• secuENTRY pro 7071 Relay

* Met alle producten van de secuENTRY
serie compatibel.

Leveringsomvang:

• Montageplaat
• 4 kleefstrips/schroeven en pluggen
• Glasplaat-achtergrondfolie
• Bedieningshandleiding
• QR-code voor het teachen van de producten
• Schroevendraaier TX 8
• 2 x Mignon LR06 AA Alkaline
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secuENTRYpro 
5712 Fingerprint
Bestel-nr.: 57120

Technische gegevens

Voeding 2 x Mignon LR06 AA Alkaline

Toetsenblok Touchpanel-bedieningsvelden

Code-invoer 6-cij ferig

Spertij d Na 3 × verkeerde code-invoer 1 minuut,
daarna telkens 3 minuten

Display 12 talen vooringesteld (DE, EN, FR, NL, IT, ES, 
PL, PT, RO, CS, HU, SL) een extra taal is via de 
software programmeerbaar (TR, DK), overige 
op aanvraag

Beveiligingsgraad IP 55

Zendbereik Tot max. 4 m (AES codering)

Gegevensoverdracht Bluetooth 4.0 LE (AES-codering)

• Draadloos pincode-toetsenblok met fi ngerprintlezer 
als identmedium

• Gegevensoverdracht Bluetooth 4.0 LE, AES-codering

• Touchpanel met mechanische inschakeltoets

Compatibel met*:

• secuENTRY pro 7000 cilinder
• secuENTRY pro 7100 cilinder
• secuENTRY pro 7116 cilinder
• secuENTRY pro 7010 cilinder
• secuENTRY pro 7030 halfcilinder
• secuENTRY pro 7071 Relay

*  Met alle producten van de secuENTRY
serie compatibel.

Leveringsomvang:

• Montageplaat
• 4 kleefstrips/schroeven en pluggen
• Glasplaat-achtergrondfolie
• Bedieningshandleiding
• QR-code voor het teachen van de producten
• Schroevendraaier TX 8
• 2 x Mignon LR06 AA Alkaline
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5712 Fingerprint

Draadloos pincode-toetsenblok met fi ngerprintlezer 

Gegevensoverdracht Bluetooth 4.0 LE, AES-codering
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secuENTRYpro 
5710 transponder
Bestel-nr.: 57100

Technische gegevens

Voeding Batterij loze passieve transponder

Bereik ca. 2 mm

Toepassingen • Passieve transponder als openingsmedium
• Passieve transponder als bezoekertransponder 

(toegangsrechten en geldigheidsduur 
programmeerbaar)

Standaard MIFARE DESFire 128 bit-gecodeerd in ISO-
formaat 15693 en 14443A

Gegevensoverdracht Contactloze gegevensoverdracht,
AES gecodeerd

Toepassingsmogelij kheden Ideaal voor hotelgebruik of bij  tij dbegrensde 
toegangsrechten

26
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• Moderne passieve transponder

• Transponder kan via QR-code in de
secuENTRY software worden ingelezen

• Transponder kan via het toetsenbord direct
aan de cilinder worden ingeleerd

• Uitlezen en beschrij ven van de transponder via 
secuENTRY pro 7073 Enrolment

• ISO 15693 en ISO 14443A, 13,56 MHz

• Eenvoudig programmeerbare toegangsrechten en 
geldigheidsduur optioneel via de software 
7083 en 5750

Compatibel met:

• secuENTRY pro 7000 cilinder
• secuENTRY pro 7116 cilinder
• secuENTRY pro 7030 halfcilinder
• secuENTRY pro 7073 Enrolment
• secuENTRY 7074 transponder extender
• secuENTRY en easy plus

Leveringsomvang:

• secuENTRY pro 5710 transponder
• QR-code voor het teachen van de 

producten
• Bedieningshandleiding
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secuENTRYpro 
5713 sE-Key
Bestel-nr.: 57310

• Moderne BLE actieve transponder

• De sE-Key kan via een QR-code in de 
secuENTRY software worden ingelezen

• Transponder kan via het toetsenbord direct
aan de cilinder worden ingeleerd

• Eenvoudig programmeerbare toegangsrechten 
en geldigheidsduur optioneel via de 
secuENTRYsoftware 7083 en 5750

Compatibel met*:

• secuENTRY pro 7000 cilinder
• secuENTRY pro 7100 cilinder
• secuENTRY pro 7010 Twin cilinder
• secuENTRY pro 7116 Duo cilinder
• secuENTRY pro 7030 halfcilinder
• secuENTRY pro 7070 Relay

*  Met alle producten van de secuENTRY 
serie compatibel.

Leveringsomvang:

• secuENTRY pro 5713 sE-Key SB
• 1 x CR2430 lithiumknoopcel
• QR-code voor het teachen van de 

producten
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Technische gegevens

Voeding 1 x CR2430 lithiumknoopcel

Toegestane omgevingscondities -15 °C tot +50 °C, tot max. 95 % rel. 
luchtvochtigheid (niet condenserend)

Aantal mogelij ke bedieningen per batter-
ij set

Tot 10.000 openingen

Zendbereik Tot max. 4 m (AES codering)

Toepassingen Afstandsbediening als openingsmedium

Draadloze overdracht Bluetooth 5.2 LE (AES-codering)

34
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ADD-ON  
MODULES

secuENTRY pro

Bij vele gebruikers of speciale toepassingen is de 
passende techniek nodig. Met de Add-on modules 
is met voor elke situatie uitgerust. 



40 secuENTRY Elektronisch deurslot

BURG-WÄCHTER KGBURG-WÄCHTER KG

secuENTRY Elektronisch deurslot 41

secuENTRYpro 
7071 Relay
Bestel-nr.: 57180

• Besturingseenheid voor de schakeling van externe elektrische toestellen (bediening van roldeuren, sluitbomen, lichtbronnen etc.)  

• Integratie in de secuENTRY per sluitplan

• Identmedia:
- Pincode: 2.000 gebruikerscodes
- Fingerprint: 200-300 biometrische gebruikerscodes (max. 45 premiumvingers, 200-300 standaardvingers)

• Smart devices: 2.000 BLE-keys

• Actieve transponder: 2.000 BLE-keys

• Passieve transponder: (in combinatie met secuENTRY 7074 transponder extender)

• Historiefunctie: 2.000 resultaten

• Functie via optionele software:
- Gebruikers- resp. groepenbeheer
- Tij ds- en kalenderfunctie
- Toekenning van rechten
- Historiefunctie
- Hotelmodus
- Relay timer

1 Voedingseenheid niet in de leveringsomvang inbegrepen.
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Compatibel met:

• secuENTRY 7074 transponder extender
• secuENTRY 5711 PIN
• secuENTRY 5712 FP
• secuENTRY KeyApp
• sE-Key 5713 actieve transponder
• sE-Key 5710 passieve transponder:

Leveringsomvang:

• secuENTRY pro 7071 Relay
• Serienummer/fabriek-adm.-nr.
• QR-code voor het teachen van de 

producten
• Bedieningshandleiding

Technische gegevens

Voeding Voedingseenheid1 6-12V gelij kspanning 500 mAh

Inbouwvoorwaarden Installeren in een tegen weersinvloeden en 
manipulatie beschermde ruimte

Compatibiliteit compatibel met secuENTRY 7074, 5710, 5711 
(Pincode), 5712 (Fingerprint), 5713 en KeyApp

Zendbereik Tot max. 4 m (AES codering)

Aansluitingen • 6V tot 12V DC 500 mAh

• GND

• COM

• NC potentiaalvrij  verbreekcontact (max. 24V, 1A)

• NO potentiaalvrij  maakcontact (max. 24V, 1A)

Koppelingsduur 1 sec. tot 17:59:59 u.

Gegevensoverdracht Bluetooth 4.0 LE (AES-codering)

Belangrij k! Er mag geen spanning van 230V via het 
relais worden geschakeld! (max. 24V)

Toepassingen Elektrische besturingseenheid voor het schakelen 
van externe elektrische toestellen 
(E-verbreekcontact, roldeuren, sluitbomen etc.)

68
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secuENTRYpro 
7072 Remote
Bestel-nr.: 57190

Technische gegevens

Voeding Gestabiliseerde voedingseenheid1 5V-12V

Inbouwvoorwaarden Installeren in een tegen weersinvloeden en 
manipulatie beschermde ruimte

Poolbeveiliging aanwezig

Schakelcontact Impulsduur 0,5-1 sec.

Compatibiliteit • secuENTRY pro 7000 cilinder

• secuENTRY pro 7100 cilinder

• secuENTRY pro 7116 cilinder

• secuENTRY pro 7010 cilinder

• secuENTRY pro 7030 halfcilinder

• secuENTRY pro 7071 Relay

Zendbereik Tot max. 4 m (AES codering)

Activering Schakelniveau max. 12V

Toepassingen Schakeleenheid voor integratie van externe 
bedieningseenheden, bij v. tij dregistratie, alarm-
installaties etc. in secuENTRY sluitinstallaties

• Schakeleenheid voor integratie van externe bedieningseenheden in 
secuENTRY sluitinstallaties (bij v. tij dregistratie, alarminstallaties en 
identmedia)

• Remote fungeert als "afstandsbediening" 

• De secuENTRY pro 7072 Remote kan uitsluitend via de £QR-code in de 
software worden ingelezen. 

Compatibel met:

• secuENTRY pro 7000 cilinder
• secuENTRY pro 7100 cilinder
• secuENTRY pro 7116 cilinder
• secuENTRY pro 7010 cilinder
• secuENTRY pro 7030 halfcilinder
• secuENTRY pro 7071 Relay

Leveringsomvang:

• secuENTRY pro 7072 Remote
• QR-code voor het teachen van de 

producten
• Bedieningshandleiding

secuENTRY pro 7072 REMOTE

59

34

Frontaanzicht

secuENTRYREMOTE
BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
www.burg.biz
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secuENTRYpro 
7073 Enrolment
Bestel-nr.: 57200

Technische gegevens

Voeding Via USB

Aansluitingen Micro USB-kabel – stekkertype A

• USB-programmeertoestel voor het biometrisch opslaan van tot sluiten 
geautoriseerde vingers en van transponders in de secuENTRY pro 
beheersoftware

• Hoog comfort bij  het beheer van de gebruiksrechten (bij v. bij  fi rma's 
en overheden met verschillende gebruiksrechten alsook bezoekertrans-
ponders)

• Toepassing met pc-software 7083 Software Pro

• Verifi catie van de opgeslagen fi ngerprint-datarecord

Compatibel met:

• secuENTRY pro 5710 transponder

Leveringsomvang:

• secuENTRY pro 7073 Enrolment
• USB-kabel
• Bedieningshandleiding
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secuENTRYpro 
7074 transponder extender
Bestel-nr.: 56820

• Wandlezer voor het openen van deuren 

• secuENTRY pro 5710 passieve transponder geeft 
het openingssignaal aan de wandlezer

• Maximaal zendbereik (AES-gecodeerd) tussen 

wandlezer en secuENTRY per deurslot: ca. 4 m

• Akoestische feedback  

Compatibel met:

• secuENTRY pro 7000 cilinder
• secuENTRY pro 7100 cilinder
• secuENTRY pro 7116 cilinder
• secuENTRY pro 7010 cilinder
• secuENTRY pro 7030 halfcilinder
• secuENTRY pro 7071 Relay

Leveringsomvang:

• secuENTRY pro 7074 transponder extender
• Serienummer/fabriek-adm.-nr.
• QR-code voor het teachen van de producten
• Bedieningshandleiding

Technische gegevens

Voeding CR123 A

Beveiligingsgraad IP 65

Zendbereik Tot max. 4 m (AES codering)

73
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secuENTRY 
5670 Bridge
Bestel-nr.: 56280

• secuENTRY Bridge biedt opening op
afstand van secuENTRY sluitcilinders 
via KeyApp

• Familieleden, vrienden, werklieden kunnen 
zo toegang verkrijgen – ook bij afwezigheid

• Internetaansluiting is een voorwaarde: 
na integratie in het thuis WiFi netwerk 
(2,4 GHz) zendt de Bridge een gecodeerd 
Bluetooth-signaal naar de  secuENTRY 
sluitcilinder

• Programmering van tijdgelimiteerde
gast-codes voor vakantiehuizen of
tijdgelimiteerde huurobjecten

• Remote programming via the KeyApp in 
combination with the secuENTRY software 
Light or Pro 

• Melding bij lage batterijstand van
de sluitcilinder 

• Easy installation and setup

• Eenvoudige installatie en instelling

• Via de KeyApp combineerbaar met de 
slimme deurintercom Door eGuard Video 
Bell 8500

Compatibel met:

• secuENTRY pro 7000 Zylinder
• secuENTRY pro 7100 Zylinder
• secuENTRY pro 7116 Zylinder
• secuENTRY pro 7010 Zylinder
• secuENTRY pro 7030 Half Zylinder
• secuENTRY pro 7071 Relay

Leveringsomvang:

• secuENTRY 5670 Bridge
• QR-code voor het teachen van de producten
• USB-kabel
• Bedieningshandleiding
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Techniek die overtuigt:
De secuENTRY Bridge
van BURG-WÄCHTER
werd met de PLUS X 
AWARD 2020 voor hoge 
kwaliteit, bedienings-
comfort en functionaliteit 
onderscheiden. 

Zo werkt de secuENTRY Bridge:

1. Registreer de Bridge in de KeyApp

2. Stuur het openingssignaal (vanaf waar
u zich ook bevindt) naar het secuENTRY-
deurslot via de KeyApp

3. De WLAN-router ontvangt het signaal
en stuurt het door naar de Bridge

4. Bridge stuurt de versleutelde Bluetooth-
vrijgave naar de deurcilinder

5. Het secuENTRY-deurslot kan worden
geopend

25

Side view

Technische gegevens

Voeding Via USB

Aansluitingen Micro USB-kabel – stekkertype A

48 secuENTRY Elektronisch deurslot secuENTRY Elektronisch deurslot 49
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SOFTWARE
secuENTRY pro

Plaatsen en beheren van een sluitplan. 
Hiervoor doordachte toepassingen voor hoteliers en 
eigenaars van vakantiewoningen. De secuENTRY pro 
software maakt het mogelijk.
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secuENTRY pro  
7083 System
Bestel-nr.: 57215

• Beheer van max. 2.000 gebruikers en max. 1.000 deuuren  
(500 deuren in de hotelmodus) per klant

• Benaming van gebruikers, tijdfuncties, toewijzing van rechten,  
permanente openingsfunctie

• Import-/exportfuncties, wachtwoordbeveiliging, back-upfuncties

• Compatibiliteit met alle secuENTRY pro cilinders en secuENTRY Relay

• Programmeren van de passieve transponders secuENTRY pro 5710 
via QR-code en secuENTRY pro 7073 Enrolment

• Inlezen van fingerprinters via secuENTRY pro 7073 Enrolment

• Kalenderfunctie incl. feestdagen; het uitlezen van de historie

• User Timer/Timer Sets: 24/50; Permanent Timer/Timer Sets 16/50

• Indicatie bij programmeerbehoefte

• Gratis updates op www.burg.biz

• Systeemvoorwaarden: Windows 7, 8, 10

Compatibel met:

• Alle secuENTRY producten

Leveringsomvang:

• Link voor het downloaden van de  
secuENTRY pro 7083 System software

• Bluetooth-adapter voor de 
gegevensoverdracht met USB-kabel

• Bedieningshandleiding

Sluitplan en rechtenbeheer met enkele 
muiskliks opstellen: met de software 
secuENTRY pro 7083 worden tot 1.000 
deuren en 2.000 gebruikers overzichte-
lijk beheerd. 
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secuENTRYpro 
7090 Hotel
Bestel-nr.: 84340

• Draadloos elektronisch sluitsysteem met gastcodes

• Gastcode met zes cij fers bevat alle informatie, ook voor gemeenschappelij ke 
deuren, sluitbomen en garagepoorten geschikt

• Vastleggen van het checkouttij dstip

• Voor hotels en vakantiecomplexen met max. 500 deuren geschikt

• Maximale boekingstij d van 29 overnachtingen

• Geen koppeling met de sloten vereist

• Basisvoorwaarde: secuENTRY pro 7083 System software 
(bij komende functies van de software bruikbaar)

• Aanpassing van de software aan de betreffende hotelstructuur

• Journaalfunctie binnen de software

• Compatibel via interfaces met incheckautomaten en boekingssoftware

• Systeemvoorwaarden: Windows 7, 8, 10
in standaardconfi guratie

Compatibel met:

• secuENTRY pro 7000
• secuENTRY pro 7100
• secuENTRY pro 7116
• secuENTRY pro 7071
• secuENTRY pro 5711

Leveringsomvang:

• USB gegevensdrager met software
• Licentiecode voor de installatie van 

de software 
• Bedieningshandleiding

Verloren sleutels en slotkaarten 
kosten hoteliers veel geld. Gastcodes 
daarentegen kunnen niet verloren 
raken. Met secuENTRY Hotel kennen 
hoteliers per muisklik openingsrechten 
voor max. 500 deuren toe.



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

Telefoon: +49 (0) 23 35 965 30
Fax: +49 (0) 23 35 965 390
E-Mail: info@burg.biz

www.burg.biz
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ALWAYS THE 
SAFE CHOICE!


