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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:
•   Te gebruiken in kleine en middelgrote gebouwen;
•  Eenvoudig te programmeren en te beheren;
•  Geschikt voor willekeurige Mifare® kaart;
•  Identificatie d.m.v. passieve chip (geen batterij in sleutel);
•  Veilig in gebruik en bij verlies  blokkering van sleutel 

 mogelijk;
•  Eenvoudige montage;
•  Voor elke deursituatie de juiste oplossing;
•  Op te waarderen tot ELLsys® Pro of comfort systeem.

Technische specificaties:
•  Batterij gevoed (geen bekabeling nodig);
•  Noodstroom voorziening;
•  Toggle functie toepasbaar zonder stroom verbruik 

 (continue ontgrendeld);
•  Ontgrendelingstijden instelbaar;
•  Geschikt voor verschillende  deurdiktes;
•  Toepasbaar in bestaande situaties.

Kiezen op basis van goede adviezen
Als er veel valt te kiezen is goede informatie en deskundig 
advies van belang. U kunt daarvoor bij uw bestaande 
 Mauer® gecertificeerde slotenleverancier terecht.  
Hij kan u niet alleen alle gewenste informatie geven,  
maar ook helpen bij het maken van de juiste keuze èn 
onder steuning verlenen bij inbouw van het ELLocks® 
private toegangssysteem. 

Toepasbaarheid
Het ELLocks® private toegangssysteem is ideaal toe te 
passen bij kleine en middelgrote organisaties zoals:
•  Dokterspraktijk;
•  Apotheek;
•  Bedrijfsverzamelgebouw;
•  Kleine kantoren;
•  Etc.

ELLocks® en ELLcam®

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

ELLocks® componenten werken op basis van 
de 13,56MHz Mifare®chip.

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

De sloten kunnen werken op basis van de 13,56MHz 
Mifare®-chip en zijn geschikt voor vaste of wisselende 
gebruikers.

Keep this card in a safe place.
Cylinders can be programmed only with this card.
In case of loss, please contact your dealer for a 
replacement card.

Service card
code number:

Het toekennen van sleutels 
aan het beslag, cilinder, 
wandlezer of lockerslot 
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
ponder. De deurkruk aan de buitenzijde wordt elektro
nisch gecontroleerd. De deurkruk aan de binnenzijde 
werkt altijd (vluchtveilig). Het beslag is geschikt voor 
montage op insteeksloten met een PC-maat van 55, 72 of 
92 mm of kan blind worden uitgevoerd. Een voordeel van 
het beslag is dat de cilinderfunctie van het slot intact blijft. 

ELLcam® lockerslot
Het ELLcam® lockerslot is door 
verschillende gebruikers te bedienen 
met hun eigen Mifare® transponder. 
Een ‘vrij’ slot kan met een pas worden 
vergrendeld en weer worden ont
grendeld zodat het vrij is voor een 
volgende gebruiker. Een beheerder 
kan met een mastercard het slot 
‘overrulen’, handig bij lockers voor 
universiteiten, sportscholen etc.

ELLocks® cilinder
De ELLocks® cilinder vervangt een 
mechanische cilinder. Hiermee wordt 
op een snelle en eenvoudige wijze, 
van een mechanisch bediende deur, 
een elektronisch gecontroleerde deur 
gemaakt; zonder hak-, boor- of 
breekwerk.

ESLcam® lockerslot
Het ESLcam® lockerslot is geschikt 
voor 50 vaste gebruikerspassen. De 
passen worden geprogrammeerd en 
beheerd met een beheerderspas; 
geschikt voor gebruik op een sleutel-, 
of medicijnkast. 

ELLocks® wandlezer
De ELLocks® wandlezer is leverbaar als in- en opbouw-
variant. Hiermee is een slagbomen of automatische deur 
aan te sturen. Programmeren gaat op exact dezelfde wijze 
als de overige Private componenten. De lezer heeft wel 
een 12 of 24 volt voeding nodig.

Gemak en veiligheid voorop
De ELLocks® componenten zijn zo ontworpen dat deze 
gemakkelijk en overal toegepast kunnen worden. Voor 
elke situatie hebben we het juiste product. U kunt ervoor 
kiezen het bestaande beslag te (laten) vervangen door  
het ELLocks® beslag, de mechanische cilinder door een 
ELLocks® cilinder, een sleutelschakelaar door een ELLocks® 
wandlezer of een plaatcilinder door een ELLcam® 
 lockerslot. 

Zonder dat een extra sleutel nodig is, zijn de ELLocks® 
componenten ook achteraf naadloos te integreren en te 

combineren in een mechanisch sluitsysteem van Mauer®. 
Dus geen dubbele investering. Ook als u later een met 
software te programmeren systeem wilt gebruiken, zijn  
de ELLocks® componenten op te waarderen zodat deze 
geschikt zijn voor beheer met het ELLsys® softwaresysteem.

Uw OV chip kaart wordt uw sleutel
In het ELLocks Mifare® private toegangssysteem kunnen 
bestaande Mifare® kaarten als sleutel worden gebruikt. 
Ook de OV-chipkaart beschikt over een 13.56 MHz Mifare® 
chip. Maar u kunt ook kiezen voor een Mauer® sleutel tag 
of een Mauer® kaart volgens ISO normen.

ELLcam® lockersloten 
ELLcam® lockersloten zijn zeer 
geschikt voor lockerkasten voor 
wisselende gebruikers.

ELLocks® cilinder
Een ELLocks® cilinder is handig op een 
glazen deur waar geen beslag op kan. 

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 

is volledig zonder bekabeling uit te voeren. Als sleutel is een 

willekeurige Mifare® chip, zoals bijvoorbeeld een OV-chip kaart, 

voldoende. Door gebruik te maken van uw ‘eigen’ OV chipkaart 

wordt sleutelverlies geminimaliseerd, omdat een dergelijke kaart 

voor u meer waarde heeft. Raakt u de kaart toch kwijt? Geen 

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


