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Elektronische  
deursloten
secuENTRY BRIDGE

DEUREN OPENEN 
EN SLUITEN, WAAR 
U OOK BENT.
Slimme deuropening op een nieuw level. Maak gebruik van uw 
vrijheid en bestuur uw secuENTRY deurslot op afstand!
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Zo slim was uw deurslot nog nooit! Met de secuENTRY BRIDGE van 
BURG-WÄCHTER openen u uw huisdeur heel gemakkelijk van waar 
ter wereld u ook bent. Heel eenvoudig via gratis smartphone-app.

In een oogopslag

secuENTRY 
BRIDGE

Uw nieuwe vrijheid: Open uw deur terwijl u on-
derweg bent. Het volgende level van slimme deurope-
ning is bereikt! Want met de secuENTRY BRIDGE bes-
tuurt u heel gemakkelijk van waar ter wereld u ook bent 
uw elektronisch deurslot en kunt u bezoek, kinderen of 
werklieden binnenlaten. De perfecte brugslag tussen 
WLAN/WIFI bij u thuis en deurslot!

Veilige verbinding: gecodeerd Bluetooth-signaal. 
Hoe dat in z’n werk gaat? Heel eenvoudig! Met de  
secuENTRY KeyApp verzendt u het openingssignaal per 
smartphone naar de secuENTRY BRIDGE. De in uw thuis 
WLAN/WIFI geïntegreerde BRIDGE stuurt vervolgens een 
gecodeerd en aldus veilig Bluetooth-signaal naar uw tot 
maximaal vier meter verwijderde secuENTRY deurcilinder. 
En reeds kunnen uw gasten de deur openen! Hetzelfde 
geldt uiteraard voor het sluiten van de deur. U kunt te 
allen tijde controleren, wanneer uw deur geopend werd.

Slimme extra-features: Sluitrechten op de minuut 
precies toewijzen. Tevens biedt de secuENTRY BRIDGE 
additionele slimme features. Zo kunt u met één  
secuENTRY per deurcilinder toegangscodes met een  
tijdslimiet programmeren, bijvoorbeeld voor vakantiewo-
ningen. Aan uw vakantiegast deelt u vóór de reis de  
zescijferige code met de op de minuut nauwkeurig af-
gestemde geldigheid mee. Deze hoeft de code alleen 
nog maar op de secuENTRY keypad in te voeren. Nooit 
was de „sleuteloverdracht“ zo eenvoudig! Een perfecte 
aanvulling vormt de slimme deurintercom Door eGuard 
Video Bell DG8500. Hiermee kunt u live zien, wie er op 
de deurbel drukt en uw huisdeur op afstand openen.

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 PC-software opges-
telde sluitplan heel eenvoudig op de betreffende deurci-
linder overgedragen.

Tevreden gasten, tevreden verhuur-
ders: De secuENTRY BRIDGE biedt  
u de mogelijkheid van „sleute- 
loverdracht op afstand“. Want  
u kunt hiermee heel eenvoudig op 
de minuut nauwkeurig afgestemde 
sluitrechten aan vakantiegangers 
toewijzen. De openingscode kunt 
u daarbij heel comfortabel thuis 
aanmaken.

Techniek die overtuigt: De secuENTRY 
BRIDGE van BURG-WÄCHTER werd 
met de PLUS X AWARD 2020 voor 
high quality, bedieningscomfort en 
functionaliteit onderscheiden. 

TIP!
Een perfecte partner: Met de slimme 
deurintercom Door eGuard Video Bell 
ziet u live wie er aanbelt en kunt u uw 
huisdeur met de secuENTRY BRIDGE 
op afstand openen.

Dit onopvallende apparaat biedt 
ongekende mogelijkheden:  
De secuENTRY BRIDGE maakt 
afstandsbesturing van uw 
secuENTRY deurslot mogelijk en 
verschaft toegang aan gasten, 
toegang voor gasten, kinderen  
en dienstverleners, ook bij  
afwezigheid.

Vanaf nu heeft u uw huisdeur altijd op zak!
Met de KeyApp stuurt u een signaal via de smartphone 
naar de secuENTRY BRIDGE. Deze heeft dat door naar 
uw secuENTRY deurslot. Kinderen, de pakketdienst of 
gasten bij uw huisdeur kunnen deze nu heel gemakke-
lijk openen of sluiten. 
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ALWAYS THE 
SAFE CHOICE!


