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Elektronische 
deursluit- 
systemen

Met secuENTRY op een moderne manier  
de deur openen en veilig afsluiten.

NOOIT MEER UW 
SLEUTEL VERLIEZEN!
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FLATS &  
EENSGEZINSWONINGEN.

BEDRIJVEN & OVERHEDEN.

HOTELS &  
VAKANTIEWONINGEN. 
Ideaal voor alle toepassingsgebieden 
Verloren sleutels worden eindelijk verleden tijd, en daar-
mee ook de vaak aanzienlijke kosten voor het vervangen 
ervan! Met de elektronische secuENTRY-deurcilinder opent 
u voortaan uw deur op een moderne manier met uw 
code, vingerafdruk, smartphone of transponder.

Het secuENTRY-systeem is geschikt voor zowel particulie-
re woningen als bedrijven, hotels en vakantiewoningen. 
De opslagcapaciteit van de elektronische deurcilinders is 
voldoende voor tot 2.000 verschillende gebruikers: ideaal 
voor grote bedrijven. Ondernemers behouden met de se-
cuENTRY-software altijd het overzicht over de toegang van 
hun personeel en kunnen bijbehorende rechten  
met één muisklik aanpassen. Hotels profiteren van de 
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Ontwikkeld voor:
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FLATS &  
EENSGEZINSWONINGEN.

BEDRIJVEN & OVERHEDEN.

HOTELS &  
VAKANTIEWONINGEN. 
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Hier vindt u de secuENTRY-video.
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eenvoudige manier waarop codes kunnen worden toege-
wezen. Met de code kan de kamerdeur gedurende een 
ingestelde periode worden geopend. En dat zonder dat 
complexe netwerktechniek hoeft te worden geïnstalleerd.

In uw eigen woning verhoogt het elektronische deurslot 
uw persoonlijke comfort: u kunt gewoon de deur achter 
u dichttrekken zonder aan de sleutel te hoeven denken. 
Want doordat u de deur kunt openen met een geperso-
naliseerde code of uw vingerafdruk hebt u uw sleutel 
gegarandeerd altijd bij u. De ervaring leert: wie eenmaal 
de secuENTRY-technologie heeft geprobeerd wil nooit 
meer iets anders!
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secuENTRY: 
Vijf manieren om 
de deur te openen: 
aan u de keus!

Zo werkt secuENTRY 
Het hart van de secuENTRY-technologie is de elektronische 
deurcilinder. Wanneer deze het juiste versleutelde signaal 
ontvangt ontgrendelt die de deurknop. Goed om te weten: 
het vervangen van uw oude, mechanische deurcilinder is 
heel eenvoudig. Het monteren van de elektronische  
secuENTRY-deurcilinder kost slechts enkele minuten.  
En als u zou willen verhuizen kunt u uw secuENTRY- 
deurslot heel eenvoudig demonteren en in uw nieuwe 
woning hergebruiken. 

De vijf manieren om het slot te ontgrendelen op een rijtje: 
Smartphone: openen via de gratis secuENTRY key-app.  
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Code: openen via het keypad met een zescijferige code.  
U kunt de code zelf kiezen. Extra veiligheid: vergrende-
lingsperiode na drie keer invoeren van de verkeerde code. 
Vingerafdruk: openen via het keypad met een vooraf 
ingestelde, persoonlijke vingerafdruk. Vergrendelingsperi-
ode na drie keer presenteren van een niet-geautoriseerde 
vingerafdruk. 
Actieve transponder: opent de deur doordat een  
knop wordt ingedrukt. Het bereik van de transponder is 
maximaal drie meter. 
Passieve transponder: opent de deur via een beveiligd 
RFID-signaal. De elektronische deurcilinder leest de passieve 
transponder en ontgrendelt de deurknop. Ideaal bij veel 
gebruikers.

Slechts een van vijf openingsvari-
anten: secuENTRY maakt van uw 
smartphone een sleutel.  Via de 
Key-app wordt de elektronische 
deurcilinder ontgrendeld.
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Het keypad opent 
de deur en beheert 
gebruikers.
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De deur openen met een code of vingerafdruk  
Met het secuENTRY-keypad kunt u de elektronische 
deurcilinder op twee verschillende manieren ontgrende-
len. Op het keypad voert u een code in of u presenteert 
uw vingerafdruk (keypad-variant Fingerprint). Het Keypad 
wordt heel eenvoudig in de buurt van de elektronische 
deurcilinder op de muur gelijmd of geschroefd. Het bereik 
van het versleutelde Bluetooth-signaal is maximaal vier 
meter. Daardoor kan het keypad altijd op een geschikte 
plaats worden aangebracht. 

secuENTRY
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Het keypad wordt op de muur 
gemonteerd. De afstand tot de 
secuENTRY-cilinder mag maximaal 
vier meter zijn.

Bijkomend voordeel van het keypad: via het toetsenbord 
kunt u ook heel eenvoudig de gebruikers beheren, onge-
acht of die een code, een vingerafdruk of een transponder 
gebruiken om het secuENTRY-deurslot te ontgrendelen.

Telkens wanneer u het keypad gebruikt wordt de toe-
stand van de batterij weergegeven. Een set batterijen gaat 
overigens gemiddeld twee jaar mee. Als de batterijen bijna 
leeg zijn wordt op het keypad weergegeven dat deze bin-
nenkort moeten worden vervangen. Bovendien geeft het 
keypad aan of de batterijen in het keypad of in de cilinder 
moeten worden vervangen.
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Deuren op een moderne manier openen 
Bijna niemand gaat nog van huis zonder smartphone. Wat 
ligt er dan meer voor de hand dan van de smartphone ook 
een sleutel te maken? Met de secuENTRY key-app kan 
dat! 
 
Voor particuliere gebruikers met slechts een elektronische 
deurcilinder is de app voor iOS en Android gratis. Een  
aanraking van uw smartphone is genoeg om de cilinder  
te ontgrendelen en uw deur via de key-app te openen.  
De Bluetooth-verbinding voor de communicatie tussen  
de key-app en de secuENTRY-deurcilinder is uiteraard  
versleuteld en dus veilig.

Met de gratis basisversie van de key-app kan een enkel 
slot een onbeperkt aantal keren worden ontgrendeld. 
Met de geïntegreerde in-app-functie kan de app worden 
uitgebreid zodat er meerdere sloten mee kunnen worden 
ontgrendeld. In dat geval kan ook de ontgrendelingshis-
torie van de verschillende cilinders direct via de key-app 
worden weergegeven.

Natuurlijk is de smartphone maar een van de mogelijk-
heden om de secuENTRY-deursloten te ontgrendelen en 
te vergrendelen. Afhankelijk van de uitvoering kunt u de 
cilinders openen met een code, uw vingerafdruk of met 
een actieve of een passieve transponder.

Met de Home-functie blijven vooraf zelf ingestelde sen-
soren geactiveerd. Daardoor blijft bijvoorbeeld uw garage 
of terras bewaakt, ook wanneer u thuis bent. Rookmelder 
Smoke 2050 en watermelder Water 2060 waarschuwen 
24 uur per dag bij een mogelijke schade door bijvoorbeeld 
een rokende oven of een overstromende wasmachine.

Een smartphone wordt een sleutel.
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De eigen huisdeur altijd onder con-
trole: met de secuENTRY key-app 
bedient u de elektronische deurcilin-
der buitengewoon eenvoudig. Wan-
neer u de knop op de smartphone 
bedient wordt de secuENTRY-deurci-
linder ontgrendeld en kunt u de 
deur openen en sluiten. 
 

Een smartphone wordt een sleutel.

secuENTRY

Gratis voor iOS en Android: 
in de betreffende store kunt u de 
secuENTRY key-app downloaden. 

BURG-WÄCHTER KG
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De deur openen met 
een transponder.

10 secuENTRY

Actieve transponder: de actieve transponder stuurt als u  
op de knop drukt een versleuteld Bluetooth-signaal naar de  
deurcilinder. U kunt de deur dan openen of sluiten. Het  
bereik van de transponder is maximaal drie meter. De actieve  
transponder is compatibel met alle secuENTRY-deurcilinders. 
De toegangsrechten kunt u heel eenvoudig met de  
secuENTRY-software of via het keypad (vanaf bouwjaar 2018) 
programmeren.

BURG-WÄCHTER KG
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Passieve transponder: de secuENTRY-deurcilinder leest 
de passieve transponder uit. Als de toegangsrechten klop-
pen kan de deur worden geopend. De RFID-communicatie 
(radiofrequency identification) maakt gebruik van de veilige 
versleutelingsmethode MIFARE® DESfire®. Doordat toegangs-
rechten snel en eenvoudig kunnen worden toegewezen is 
de handige passieve transponder bijzonder geschikt voor 
bedrijven en op plaatsen waar tijdelijke toegangsrechten 
noodzakelijk zijn. In flats en eengezinswoningen is de voor-
delige passieve transponder bijvoorbeeld een uitkomst voor 
kinderen. Wanneer de chip kwijtraakt kan deze eenvoudig 
uit het systeem worden verwijderd. Daardoor kan de vinder 
de transponder niet meer gebruiken om de deur te openen. 
En nog een voordeel: deze transponders werken zonder 
batterij en zijn daardoor onderhoudsvrij!

11secuENTRY
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De juiste  
cilinder voor  
uw toepassing.

12

Zo vindt u de passende secuENTRY-variant 
Of u het systeem gebruikt voor een flat of een woning, in 
een bedrijf of in een hotel. Het secuENTRY-portfolio sluit 
aan op elk toepassingsgebied. Uw keuze wordt bepaald 
door het aantal verschillende gebruikers dat de deur met 
secuENTRY-systeem moet openen en op welke manier.

BURG-WÄCHTER KG
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Flats en eensgezinswoningen: voor toepassingen in een een-
gezinswoning is de secuENTRY easy, resp. de secuENTRY easy 
plus ideaal. Hierbij kunnen maximaal 50 verschillende gebruikers 
worden geprogrammeerd. Met name de easy plus-modellen 
bieden door de vijf openingsvarianten (inclusief passieve trans-
ponder) en het geïntegreerde mechanische noodslot een enor-
me flexibiliteit. Wordt altijd geleverd in een praktische set met 
keypad (code of vingerafdruk/code). De secuENTRY-serie is bij 
uitstek geschikt voor buitentoepassingen (tuinhekken, opritten), 
omdat de cilinder beschermingsklasse IP65 heeft. 

Bedrijven en overheden: voor bedrijven is een elektronische 
deurcilinder die passieve transponders kan uitlezen ideaal. Met de 
secuENTRY pro-software kunnen toegangsrechten snel en eenvou-
dig aan passieve transponder worden toegewezen. Per cilinder is de 
opslagcapaciteit van een secuENTRY voldoende voor maximaal 2.000 
passieve transponders. Als een transponder kwijtraakt kan deze heel 
eenvoudig uit het systeem worden verwijderd. Wanneer een sleutel 
kwijtraakt kunnen de kosten bij sluitinstallaties razendsnel oplopen!

Hotels en vakantiewoningen: snel en veilig toegangsrechten toe-
wijzen. En dat eenvoudig te installeren zonder netwerkbekabeling. 
Dat is wat de hotelvariant van secuENTRY onderscheidt. De software 
genereert een code waarin alle informatie is opgeslagen. Nadat de 
gast heeft uitgecheckt worden de toegangsrechten gewist. Een kop-

peling tussen de software en de secuENTRY pro-deurcilinder is niet 
nodig. Eenvoudiger kan niet! Eigenaren van vakantiewo-

ningen kunnen thuis de code genereren en die 
aan de vakantiegast doorgeven zonder 

bij de woning te hoeven zijn.

BURG-WÄCHTER KG
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FLATS &  
EENSGEZINS-
WONINGEN.

secuENTRY-serie voor 
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5601  
PINCODE

5602  
FINGERSCAN

Pincode ✓ ✓
Fingerscan ✗ ✓
Aantal ontgren-
delingen via 
smartphone

Maximaal 49

Aantal ontgrende-
lingen via actieve 
transponder

Maximaal 49

Aantal ontgrende-
lingen via passieve 
transponder

✗

Aantal gebruikers-
codes

Maximaal 49 (excl. 1 admincode)

Aantal pincodes Maximaal 50

Aantal vingeraf-
drukken

Maximaal 24

Inclusief mech. 
noodslot ✓
Gegevensover-
dracht met 
AES-versleuteling

✓

Beschermingsklas-
se van het keypad

IP65 IP55

Verpakking bevat:  
1 keypad, 1 cilinder

BURG-WÄCHTER KG
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5601  
PINCODE

5602  
FINGERSCAN

Pincode ✓ ✓
Fingerscan ✗ ✓
Aantal ontgren-
delingen via 
smartphone

Maximaal 49

Aantal ontgrende-
lingen via actieve 
transponder

Maximaal 49

Aantal ontgrende-
lingen via passieve 
transponder

✗

Aantal gebruikers-
codes

Maximaal 49 (excl. 1 admincode)

Aantal pincodes Maximaal 50

Aantal vingeraf-
drukken

Maximaal 24

Inclusief mech. 
noodslot ✓
Gegevensover-
dracht met 
AES-versleuteling

✓

Beschermingsklas-
se van het keypad

IP65 IP55

5651  
PINCODE

5652  
FINGERSCAN

Pincode ✓ ✓
Fingerscan ✗ ✓
Aantal ontgren-
delingen via 
smartphone

Maximaal 49

Aantal ontgren-
delingen via 
actieve transpon-
der

Maximaal 49

Aantal ontgren-
delingen via 
passieve trans-
ponder

Maximaal 49

Aantal gebrui-
kerscodes

Maximaal 49 (excl. 1 admincode)

Aantal pincodes Maximaal 50

Aantal vingeraf-
drukken

Maximaal 24

Verpakking bevat:  
1 keypad, 1 cilinder, 1 
passieve transponder

BURG-WÄCHTER KG
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5701  
PINCODE

5702  
FINGERSCAN

Pincode ✓ ✓
Fingerscan ✗ ✓
Aantal ontgren-
delingen via 
smartphone

Maximaal 49

Aantal ontgren-
delingen via 
actieve transpon-
der

Maximaal 49

Aantal ontgren-
delingen via 
passieve trans-
ponder

Maximaal 49

Aantal gebrui-
kerscodes

Maximaal 49 (excl. 1 admincode)

Aantal pincodes Maximaal 50

Aantal vingeraf-
drukken

Maximaal 24

Verpakking bevat:  
1 keypad, 1 cilinder, 2 passieve 
transponders

BURG-WÄCHTER KG
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5700  
BASIC

Aantal ontgren-
delingen via 
smartphone

Maximaal 49

Aantal ontgren-
delingen via 
actieve transpon-
der

Maximaal 49

Aantal ontgren-
delingen via 
passieve trans-
ponder

Maximaal 49

Inclusief mech. 
noodslot ✗
Gegevensover-
dracht met 
AES-versleuteling

✓

Beschermings-
klasse van de 
cilinder

IP65

Verpakking bevat:  
1 cilinder, 2 passieve 
transponders

BURG-WÄCHTER KG

Instellen van de transponders en gebruikersbeheer 
alleen mogelijk via de software!
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BEDRIJ-
VEN EN OVER-

secuENTRY-serie voor
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7000 7100

Aantal ontgren-
delingen via 
smartphone

Maximaal 2.000

Aantal ontgren-
delingen via 
actieve transpon-
der

Maximaal 2.000

Aantal ontgren-
delingen via 
passieve trans-
ponder

Maximaal 2.000 ✗

Aantal gebrui-
kerscodes

Maximaal 2.000

Aantal pincodes* Maximaal 2.000

Aantal vingeraf-
drukken* 200 - 300

Inclusief mech. 
noodslot ✗ ✓
Gegevensover-
dracht met 
AES-versleuteling

✓

Cilinder  
7000

Cilinder  
7100

* Bij de secuENTRY pro-serie zijn alle componenten zoals cilinders,  
 keypads enzovoort afzonderlijk leverbaar.
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7116

Aantal ontgren-
delingen via 
smartphone

Maximaal 2.000

Aantal ontgren-
delingen via 
actieve transpon-
der

Maximaal 2.000

Aantal ontgren-
delingen via 
passieve trans-
ponder

Maximaal 2.000

Aantal gebrui-
kerscodes

Maximaal 2.000

Aantal pincodes* Maximaal 2.000

Aantal vingeraf-
drukken*

200 - 300

Inclusief mech. 
noodslot ✓
Gegevensover-
dracht met 
AES-versleuteling

✓

BURG-WÄCHTER KG

Cilinder  
7100

Cilinder  
7116

* Bij de secuENTRY pro-serie zijn alle componenten zoals cilinders,  
 keypads enzovoort afzonderlijk leverbaar.
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Voordeel: met de software wijst u heel gemakkelijk toegangsrechten toe aan maximaal 2.000 personen. Het maakt daarbij niet uit of deze de deur openen met een code, een vingerafdruk, een actieve of een passieve trans-ponder of hun smartphone. Flexibeler kan niet!Geen netwerkbekabeling nodig. De gegevens wor-den via USB-adapters of de app naar de deursloten verzonden! (bereik ca. 4 m)

24
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Systeemsoftware 
secuENTRY pro 7083

secuENTRY

Maximaal 2000 gebruikers en 1000 sloten per cliënt 
beheren
Als u meerdere elektronische sluitcilinders in gebruik hebt 
of als deuren door veel verschillende personen worden ge-
bruikt, houdt u het overzicht met de secuENTRY pro 7083 
systeemsoftware. U wilt tenslotte toch weten wie wanneer 
welke deur mag openen en wie niet.

Met de secuENTRY-software kunt u maximaal 2.000 
gebruikers en 1.000 deuren beheren. Daardoor is de 
software voor veel bedrijven en overheden ideaal. En nog 
een pluspunt: een koppeling tussen de software en de 
secuENTRY pro-deurcilinder is niet nodig.
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Enrolment  
secuENTRY pro 7073 

Fingerscans en Transponder comfortabel instellen
Met de secuENTRY pro 7073 Enrolment beheert u de 
gebruikersrechten voor uw secuENTRY-sluitsysteem buiten-
gewoon eenvoudig. Het USB-programmeerapparaat leest 
de fingerscans en passieve transponders uit en brengt die 
daarna over naar de secuENTRY-software.

Om de met het apparaat ingelezen gegevens te gebrui-
ken kan de secuENTRY pro 7073 Enrolment zonder extra 
installatiesoftware via een USB-kabel op een computer 
worden aangesloten.

Het onderscheidende voordeel bij het gebruik van de En-
rolment is het grote gemak waarmee de toegangsrechten 
kunnen worden beheerd. Bovendien kunnen alle passieve 
transponders en fingerscans rechtstreeks op de computer 
worden ingelezen en gekoppeld aan de software van de 
betreffende sloten. Een uitkomst bij grote aantallen ge-
bruikers met verschillende toegangsrechten, bijvoorbeeld 
bij bedrijven en overheden.

Tip: de 7073 Enrolment kan ook worden gebruikt om al 
aanwezige andere transponders die met dezelfde stan-
daardwerken in het sluitsysteem te integreren.
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HOTELS EN VAKANTIEWO-
NINGEN.

secuENTRY-serie voor
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HOTELS EN VAKANTIEWO-
NINGEN.

BURG-WÄCHTER KG
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Keypad secuENTRY hotel

Pincode ✓
Fingerscan ✗
Ontgrendeling 
via actieve trans-
ponder

✓

Ontgrendeling 
via  
passieve trans-
ponder

Uitsluitend met 7116-cilinder

Aantal kamers Maximaal 300

Gegevensover-
dracht met  
AES-versleuteling

✓

Beschermings-
klasse 

IP65

BURG-WÄCHTER KG

Keypad 
met cijfercode
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Cilinder 
7100

7100

Ontgrendeling 
via actieve trans-
ponder

✓

Inclusief mech. 
noodslot ✓
Gegevensover-
dracht met 
AES-versleuteling

✓

De cilinder kan, afhankelijk van de dikte van het 
deurblad, modulaire worden aangepast van 30/30 
tot 59/59 mm!
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Cilinder 
7116 Duo

7116 Duo

Ontgrendeling 
via actieve trans-
ponder

✓

Ontgrendeling 
via passieve 
transponder

✓

Inclusief mech. 
noodslot ✓
Gegevensover-
dracht met 
AES-versleuteling

✓

Beschermings-
klasse

Buitenknop IP65 
Binnenknop IP5X (alleen naar bin-
nen openende, tegen weersinvloe-
den beschermde deuren)
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Voordeel: de gastcode kan gewoon aan de gast worden meegedeeld, zodat de receptie in het hotel niet altijd be-mand hoeft te zijn. Daardoor bespaart u niet alleen op het sleutelbeheer, maar ook op de sleuteloverdracht.Deze oplossing is ook ideaal voor vakantiewoningen en vakantieparken!

Kamercode vervangt 24-uursreceptie 
Nooit meer een kwijtgeraakte sleutel vervangen. Wel 
de exacte toegangsperiode vastleggen. Dat is wat elke 
hoteldirecteur wel wil. En precies dat is mogelijk met de 
secuENTRY pro 7090-hotelsoftware. De door de software 
gegenereerde zescijferige code bevat alle informatie over 
de geldigheidsduur en het check-outtijdstip.

De code hoeft niet te worden overgedragen op de se-
cuENTRY-cilinder. Daardoor hoeft de receptie niet meer al-
tijd bemand te zijn. Uiteraard kan de software ook worden 
gebruikt voor vakantiewoningen of vakantieparken. Noch 
de exploitant, noch de beheerder hoeft bij aankomst en 
vertrek van de gasten aanwezig te zijn, waar de vakantie-
woning zich ook bevindt!

BURG-WÄCHTER KG

secuENTRY

secuENTRY pro 7090 
hotelsoftware
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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

Elektronische 
deursluitsyste-
men


