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Het gemak van ELLocks®

Elke willekeurige Mifare® chip gebruiken als sleutel

ELLocks® is een onderdeel van Mauer® Locking Systems

Powered by Mauer®

Uw geautoriseerde ELLocks® dealer:

Powered by Mauer®

De voordelen van ELLocks® in het kort:

®

® Pro of comfort systeem.

Technische specificaties:

 Mauer® gecertificeerde slotenleverancier terecht.  
 

® 
private toegangssysteem. 

Toepasbaarheid
Het ELLocks® private toegangssysteem is ideaal toe te 

ELLocks® en ELLcam®

ELLocks® is de benaming voor de compo-
nenten die een deur of toegang aansturen.

ELLocks® componenten werken op basis van 
®-chip.

ELLcam® is de benaming voor  componenten die op 
lockerkasten kunnen worden gemonteerd.

Mifare®

gebruikers.

Keep this card in a safe place.
Cylinders can be programmed only with this card.

replacement card.

Service card
code number:

Het toekennen van sleutels 

gebeurt met behulp van een 
service kaart.



ELLocks® 
Private toegangssysteem

Leverbare componenten voor het private systeem

ELLocks® handle
De ELLocks® handle is een elektronisch kruk gestuurd 
beslag die bediend wordt middels een Mifare® trans-

-

92 mm of kan blind worden uitgevoerd. Een voordeel van 

ELLcam® lockerslot
Het ELLcam® lockerslot is door 
verschillende gebruikers te bedienen 
met hun eigen Mifare® transponder. 

vergrendeld en weer worden ont-

volgende gebruiker. Een beheerder 
kan met een mastercard het slot 

ELLocks® cilinder
De ELLocks® cilinder vervangt een 
mechanische cilinder. Hiermee wordt 

een elektronisch gecontroleerde deur 

breekwerk.

ESLcam® lockerslot
Het ESLcam® lockerslot is geschikt 
voor 50 vaste gebruikerspassen. De 
passen worden geprogrammeerd en 

ELLocks®

De ELLocks®

variant. Hiermee is een slagbomen of automatische deur 

een 12 of 24 volt voeding nodig.

De ELLocks®

 
het ELLocks®

ELLocks® ® 
® 

 lockerslot. 

® 
componenten ook achteraf naadloos te integreren en te 

combineren in een mechanisch sluitsysteem van Mauer®. 

 
de ELLocks®

® softwaresysteem.

® private toegangssysteem kunnen 
bestaande Mifare® kaarten als sleutel worden gebruikt. 

® 
® sleutel tag 

of een Mauer®

ELLcam® lockersloten 
ELLcam®

geschikt voor lockerkasten voor 
wisselende gebruikers.

ELLocks® cilinder
Een ELLocks® cilinder is handig op een 

ELLocks® handle
Een ELLocks® handle vervangt het 
mechanische beslag door een  elek -
tronisch gecontroleerde beslag set.

Het Private elektronisch toegangssysteem van Mauer® Locking 

Systems blinkt uit door gebruiksgemak en wordt geprogram-

meerd en beheerd met behulp van service kaarten. Het systeem 

willekeurige Mifare®

paniek. Met de servicepas is uw kaart in het systeem te blokkeren.


