
Elektronisch 
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Zo slim was uw deurslot nog nooit!

Uw vinger wordt  
de sleutel!
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Met de nieuwe secuENTRY easy serie 
combineert BURG-WÄCHTER de modernste 
techniek met maximaal comfort. Slimmer 
en flexibeler was deuren openen nog nooit! 
Wat is er immers handiger dan met een  
vingerprint uw deur te openen? Je hebt altijd 
je vinger bij je! Maar daarmee is niet alles  
gezegd: Met secuENTRY Bridge is het zelfs 
mogelijk de deur op afstand te openen. Heel 
eenvoudig en erg slim. Natuurlijk kunt u de  
secuENTRY easy smartlocks ook openen per 
pincode, smartphone-app en afstands- 
bediening. Daarnaast biedt de serie als exclu-
siviteit een mechanisch noodslot.

Geniet van uw nieuwe sleutelvrijheid

secuENTRY easy secuENTRY easy

Snel naar kantoor of naar vrienden: 
aan uw huissleutel hoeft u in de 
toekomst niet meer te denken als 
u uw woning verlaat.

HEEL SIMPEL
ZO ZONDER
SLEUTEL
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secuENTRY easy – HET SMARTLOCK VOOR ELKE  
TOEPASSING. INTUÏTIEF TE BEDIENEN, EENVOUDIG TE 
MONTEREN.

Technologie  
ontmoet comfort

EXCLUSIEF BIJ BURG-WÄCHTER!

ALLES PAST GEWOON! GEEN METINGEN NODIG. 
DE secuENTRY easy-CILINDERS PASSEN ZICH FLEXIBEL 
AAN ALLE DEUREN TOT 118 mm DIKTE AAN.

Echt heel eenvoudig: 
de oude cilinder wegnemen, 
deze vervangen door een 
secuENTRY easy-cilinder en 
instellen op de dikte van de 
deur, dan de bout vastdraaien 
en... Klaar!

secuENTRY easy

secuENTRY easy Set* met toetsenblok en cilinder, 
voor huis- en binnendeuren. Aan u de keuze: het 
toetsenbord met vingerprint- en codeopening  
(tot 45 vingerprint) of alleen met codeopening.

EXCLUSIEF BIJ BURG-WÄCHTER!
Met de meegeleverde sleutel kan u het mechanische 
noodslot openen in geval van nood.

secuENTRY easy
Cilinder met noodslot

secuENTRY 
Pincode- of gecombineerd 
vingerprint/pincode-
toetsenblok (foto) 

Openen en sluiten, codes toekennen en nog veel meer 
andere functies bedient u heel eenvoudig via de gratis  
secuENTRY Key-app.

Veilige datatransmissie en groot bereik dankzij  
de moderne en energiebesparende Bluetooth 5.2  
LE-technologie met AES-codering.

Eenvoudige montage in slechts enkele minuten, 
zonder boren of trekken van kabels. Geen internet-
verbinding nodig.

Uw nieuwe set:

secuENTRY easy

Gewoon even naar buiten  
voor de workout – een sleutel 
heeft u niet nodig! Na de  
training opent u de voordeur met 
een code of een vinger.

Uw smartlock kan 
nog veel meer! 

Een smartlock direct aan de voordeur openen, dat is één ding. 
De secuENTRY easy deursloten kunnen echter nog veel meer. In 
combinatie met de in het WLAN geïntegreerde secuENTRY 
Bridge opent u het smartlock heel comfortabel op afstand, 
bijv. voor een ambachtsman, de pakketdienst of uw gasten die 
vroeger dan verwacht zijn aangekomen.

De Bridge ontvangt het openingssignaal van uw secuENTRY 
 KeyApp en zet dit om in een gecodeerd Bluetooth-signaal. 
Het maakt niet uit waar u op dat moment bent. Uw gasten of 
de dienstverlener kunnen meteen binnen. Andere functies: 
met de Bridge verleent u toegangsrechten tot op de minuut, 
bijv. voor uw vakantiehuis of -woning.

secuENTRY BRIDGE EN PC-SOFTWARE: VOOR 
NOG VEEL MEER SLIMME TOEPASSINGEN.*

Uitstekend! De secuENTRY Bridge voor het 
openen van deuren op afstand werd met de 
PLUS X AWARD voor bedieningscomfort, hoge 
kwaliteit en functionaliteit onderscheiden!

De secuENTRY Bridge is de ‘afstandsbediening’ 
voor uw secuENTRY easy deurslot. Dit is hét hulpmiddel 
om uw deur comfortabel op afstand te openen.  
Heel eenvoudig dus!

Gecontroleerde toegangs-
tijden aan schoonmakers 
of vaklieden toewijzen 
met de PC-Software light. 
Via de secuENTRY KeyApp 
weet u altijd wanneer en 
door wie uw deur werd  
geopend. 

Staan uw gasten al voor de deur 
maar bent u nog onderweg?  
Geen probleem: Met secuENTRY Bridge 
opent u uw deur op afstand.

Met de secuENTRY software light beheert u tot 15 
gebruikers en 8 sloten. Met een enkele muisklik verleent 
u openingsrechten of trekt u deze weer in. Bovendien: 
de vaste toegangstijden voor bijv. schoonmakers of 
 vakmensen beheren.

Optionele openingsmethode:
secuENTRY 
afstandsbediening

Alles in één hand – met de 
gratis secuENTRY KeyApp! 
Openen, sluiten, codes  
toekennen en toegang snel  
en veilig beheren.

* Verkrijgbaar als losse componenten bij uw vakhandelaar. Productafbeeldingen: De afgebeelde toebehoren / decoraties zijn niet in de levering inbegrepen.



D
ru

k-
 e

n 
ze

tf
ou

te
n 

al
sm

ed
e 

te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n 
zij

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

www.burg.biz

12
10

22

secuENTRY easy Flyer NL

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: export@burg.biz

Heeft u vragen over de 
montage en bediening van 
uw nieuwe intelligente slot? 
Instructies en nog veel meer 
vindt u hier:

Meer informatie:

ALWAYS THE  
SAFE CHOICE!


