Ecliq elektronisch sluitsysteem
Met het elektronisch sluitsystem “Ecliq” heeft u een toekomst vast sluitplan. Per sleutel en per deur
kunt u aangeven wie/waar naar binnen kan. Elke sleutel of cilinder is identiek, wat wil zeggen dat
deze door elkaar gebruikt kunnen worden.

De Ecliq sleutel
Iedere gebruikerssleutel is identiek. Aan de sleutel
worden rechten meegegeven. Daarnaast kan de
sleutel uitgelezen worden op de laatste 100
handelingen. De batterij zit bij dit systeem in de
sleutel waar dit bij de meeste andere systemen in
de cilinder zit. Voordeel hiervan is dat er niemand
verantwoordelijk dient te zijn voor het vervangen
van de batterijen in de cilinders.
De sleutels zijn IP67 – Batterij gaat tot circa
30.0000 handelingen mee -

Ecliq Bluetooth sleutel
De bluetooth sleutel is met name toepasbaar voor personen, die zelden op een
bepaalde locatie moeten zijn. Denk aan service/storingsbedrijven, die op allerlei
diverse lcoaties moeten zijn. De smartphone dient als updatepunt naar de
bluetooth sleutel. Aan de sleutel worden dan de juiste rechten meegegeven om de
deur te kunnen openen.

Ecliq Cilinders:
Ecliq biedt als oplossing in de deur de cilinder aan. Ook in Keso profiel / scandinavisch ovaal,
lockersloten etc, is dit te leveren. Daarnaast is het toepasbaar in hangsloten. Met een extra stofkap
kan dit product zelfs in de robuustere omgeving tot zijn recht komen. De cilinders zijn per 5mm
verlengbaar. Daarnaast zijn deze te verkrijgen met de optie SKG.
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Ecliq beheer:
Bij e-Cliq kan gekozen worden voor lokaal beheer, of via een web manager (cloud
versie). Standaard wordt de optie met lokaal beheer aangeboden. Bij de software
wordt een programmeerunit geleverd, waarmee u de sleutels kunt updaten.
Daarnaast wordt er een programmeersleutel geleverd, waarmee de cilinders zijn te
updaten.
In de cloud versie is het mogelijk om gebruik te maken van de bluetooth sleutels.
Gebruikers kunnen dan via de telefoon, rechten aan de sleutel geven. De sleutel kan
dus vanaf iedere locatie (mits internet voorhanden), voorzien worden van de juiste
rechten.

Meer informatie / Afspraak maken:
ABL beveiliging is de partij op het gebied van toegangen / deuren; of het nu gaat om beveiliging of
veiligheid, wij zijn het juiste aanspreekpunt.
Nog vragen over onze systemen, en hoe wij u van dienst kunnen zijn? U kunt contact opnemen via
info@ablbeveiliging.nl of bellen naar 0318 48 14 32.
Nachtschootsignalering type 878, 875, 875HZR, 875HZL, 875-10
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