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Overzicht van de schroeven en adapters

Korte instructies secuENTRY pro 7010 TWIN

• Korte instructies
• Overzicht schroeven 
• Keuze adapter 
 en schroeven

nl

Afbeelding in het schaal

Schroef Lengte adapter
in mm

Maat „A“

M4 x 16 7 < = 32

M4 x 20 11 32,5 - 36,0

M4 x 25 16 36,5 - 41,0

M4 x 30 21 41,5 - 46,0

ENTRY pro 7010 TWIN

A

   M4x16           M4x20           M4x25           M4x30           M4x35           M4x40           M4x45

   L = 7               L = 11           L = 16            L = 21            L = 26             L = 31            L = 36

Adapter ( L = lengte in mm)

Montage:

Adapter

Schroef

Geachte klant,

Hartelijk dank, dat u heeft gekozen voor het 
elektronische BURG-WÄCHTER sluitsysteem 
ENTRY pro 7010. Dit systeem is conform de 
nieuwste technische mogelijkheden ontwik-
keld en geproduceerd en voldoet aan de 
hoogste veiligheidseisen.

De ENTRY pro 7010 TWIN is een cilinder met 
tweezijdige vrijloop voor bijvoorbeeld door-
gangsdeuren. Bij bediening van het geautori-

seerde openingsmedium kan de cilinder van 
beide zijden worden bediend. 
De elektronische cilinder kan probleemloos 
zonder boren of installeren van kabels in elke 
deur met PC-gat slot tot een deurdikte van 
120 mm (60/60) worden geïnstalleerd. 

De elektronische cilinder is uitstekend geschikt 
voor nieuwe installaties maar ook voor 
installatie achteraf. Het BURG-WÄCHTER 
ENTRY pro 7010 systeem geeft u de 

mogelijkheid, verschillende identmedia toe 
te passen, informatie hierover vindt u in de 
bedieningshandleiding.

Belangrijk: lees de complete bedieningshand-
leiding door, voordat u aan het programmeren 
begint. 

Bijzonderheden
• Naar keuze kunnen alle identmedia worden 

gebruikt
• Cilinder en vergrendelingssysteem kunnen 

worden aangepast op deurdikten tot 120 
mm (60/60) Zonder voorafgaand opmeten

• Zonder mechanische noodopeningsfunctie

Let erop, dat de ruimte veiligheidshalve 
minimaal één andere toegang heeft.

Zendvermogen en frequentiebereik:
Bluetooth Low Energy
Maximum Transmit Output Power 7,5dBm
Frequency usage range 2,402GHz … 2,483 

Schroef Lengte adapter 
in mm

Maat „A“

M4 x 35 26 46,5 - 51,0

M4 x 40 31 51,5 - 56,0

M4 x 45 36 56,5 - 61,0

Bij deze bevestigt het bedrijf BURG-
WÄCHTER KG dat deze product 
overeenkomt met Richtlijn 2014/53/EU, 
(RED) 2014/30/ EU, (EMC) en 2011/65/
EU (RoHS). Een kopie van de complete 
EU-conformiteitsverklaring is beschik-
baar op het www.burg.biz

Wij wensen u veel plezier me uw nieuwe 
sluitsysteem.

Houd er rekening mee dat elektrische en 
elektronische apparatuur en batterijen niet 
mogen worden afgevoerd als huishoudelijk 
afval, maar moeten worden gescheiden.  
Informeer bij de betreffende afdeling in 
uw gemeente, waar  u een inzamelpunt 
voor elektrisch en elektronisch afval kunt  
vinden.


