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Toegangscontrole
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DOM Protector®

Toegangscontrole die eenvoudig
kan worden aangepast

Door de vele toepassingsmogelijkheden kan DOM Protector op
allerlei gebieden worden ingezet: als individuele installatie,
virtueel netwerk of online-systeem. Hiervoor zijn verschillende
uitvoeringen beschikbaar: halve cilinders, cilinders voor glazen
deuren, dubbele cilinders met leesfunctie aan beide zijden en
nog veel meer. De meeste uitvoeringen zijn zelfs
goedgekeurd. Het aantrekkelijke design met de slanke knop van
RVS is een echte eyecatcher. DOM Protector®: grootst mogelijke
mechanische en elektronische veiligheid, flexibiliteit en integratie!

Uw voordelen:

• bij sleutelverlies geen dure vervanging van het sluitsysteem
• tijdelijke toegangsautorisatie voor verschillende personen
(bv. schoonmaakbedrijven, bezoekers etc.)

• toegangsgebeurtenissen kunnen worden geregistreerd
• combinatie met mechanische sluitsystemen via ClipTac
• lichtgevende ring geeft optisch (niet)-geautoriseerde
toegang weer.

• eenvoudige programmering met mastercard, mini Laptop
of pc-software

• compatibel met tijdsregistratie, kantine-afrekening en andere
externe systemen

• DOM Protector® Draadloos online kan in combinatie met
DOM RF NetManager worden uitgebreid tot een online-
systeem



DOM Protector®EE

De oplossing voor nooduitgangen
(Emergency Exits = EE)

De DOM Protector EE is voor toepassing in vluchtdeuren
volgens DIN EN 179/1125 ontwikkeld. Het mechanisme dat al
als octrooi is aangemeld zorgt ervoor dat de plaats van de
sluitneus de sluitfunctie niet kan beinvloeden.

Uw voordelen:

• er zijn vele varianten beschikbaar om aan alle eisen te
voldoen:
• als versie "online„
• als versie "DK" met demonteerbare buitenknop
• als versie "zonder buitenknop " voor het geval dat de
paniekbalk de voorgeschreven functie van de DOM
Protector® EE belemmert

• DOM Protector® EE kan met diverse kenmerken worden
geconfigureerd. Raadpleeg de tabel op de rechter bladzijde.

• Afhankelijk van het type slot is het eventueel noodzakelijk
de DOM Protector® te monteren.



DOM Protector® DK

DOM Protector® met elektronica die achteraf
van buiten kan worden gemonteerd

De montage in veiligheidsbeslagen, en bepaalde deurprofielen
kunnen vaak alleen van binnen worden gemonteerd.
De buitenknop moet hiervoor gedemonteerd kunnen worden.
Om rekening te houden met de dikte van de beslagen is de
buitenas verlengd en verkrijgbaar in lengtes van 6,5 mm of
10,5 mm.

Uw voordelen:

• De oplossing voor toepassing in veiligheidsbeslagen en
alluminium deuren.

DOM Protector® PP

Beschermt uw privacy
(Privacy Protection = PP)

In sommige objekten is het niet toegestaan persoonsgerelateerde
gegevens in elektronische cilinders op te slaan. Aan deze eis
wordt met de nieuwe DOM Protector® PP voldaan. Bovendien
kan de DOM Protector® PP met alle andere DOM Protector®

versies worden gecombineerd.

Uw voordelen:

• Opslag van persoonsgerichte gegevens wordt af fabriek
geheel uitgeschakeld (optie 1)

• Toegangsgebeurtenissen worden met een dummy-ID
anoniem opgeslagen (optie 2)

• Systeemgebeurtenissen zoals batterijwaarschuwing etc.
blijven bestaan

DOM Protector®DK | DOM Protector®PP



Design Tac. Mooi van vorm en
robuust: De nieuwe DesignTac.
ook als combitransponder
(Hitag-Mifare) verkrijgbaar.

ISO-kaart. Met magneetstrip
en op klantenwens ook als
combitransponder verkrijgbaar.

DOM Transponder

Eenvoudig combineren.



TOEGANGSCONTROL E

Protector®-
combinaties

Protector Standaard (VdS, 1-zijdig) x x x

Protector Basic (1-zijdig) x

Protector beide kanten (VdS, 2-zijdig) x x x

Protector halve cilinder(VdS, 1-zijdig) x x x

Protector halve cilinder Basic (1-zijdig) x

Protector dubbele cilinder 1-zijdig - DK x

Protector dubbele cilinder 2-zijdig - DK x

Protector halve cilinder - DK x

Protector EE (met binnenknop) x x x

Protector EE (zonder binnenknop) x x x

Protector EE – DK (met binnenknop) x

Protector EE – DK (zonder binnenknop) x

Protector DZ 1-zijdig (zonder binnenknop) x x x

Protector DZ 1-zijdig - DK (zonder binnenknop) x

Protector cilinder voor glazen deuren (VdS, 1-zijdig) x x

Protector cilinder voor glazen deuren Basic (1-zijdig) x x

Protector dubbele cilinder Basic KL (1-zijdig) x x

Omschrijving

(hoofdkenmerken)
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x x x x 030 030 080 080

x x 027 030 080 080

x x x x 030 030 080 080

x x x x 030 010 080 010

x x 027 010 080 010

x x x x 030 030 080 080

x x x x x 030 030 080 080

x x x x x 030 010 080 010

x x x x x 030 030 065 065

x x x x x 030 030 065 065

x x x x x x 030 030 065 065

x x x x x 030 030 065 065

x x x x 030 030 080 080

x x x x x 030 030 080 080

x x x x 030 010 040 027

x x 027 010 040 027

x x 027 030 027 080



DOM Mechanisch + ClipTac

Een oplossing die deuren opent.

DOM ClipTac is een Hitag-transponder die op een mechanische
sleutel wordt geschoven. Op deze manier combineert DOM
ClipTac mechanische sluittechniek met elektronische
toegangscontrole. Zo kunnen alle mechanische conventionele
systemen uit de RS-serie en alle keersleutelsystemen uit de
ix-serie worden geïntegreerd. Op deze manier wordt één steutel
voor beide toepassingen gebruikt – hierdoor is uw sleutelbos is
niet meer zo dik.

Uw voordelen:

DOM-ClipTac is dé oplossing als u uw bestaande mechanische
sluitsysteem wilt uitbreiden met Toegangscontrole en toch maar
één sluitmedium wilt gebruiken.



DOM AccessManager

Toegangscontrole: De perfecte start

De snelle start in toegangscontrole. De DOM AccessManager
overtuigt door de eenvoudige montage en de vele
uitbreidingsmogelijkheden. Al met de offline variant zijn vele
verschillende functies beschikbaar. Met de online variant zijn
alle toepassingsmogelijkheden beschikbaar. Hiervoor wordt
DOM AccessManager met de DOM NetManager aan het
Ethernet-netwerk aangesloten. In „HiSec“ variant kunt u
maximaal drie lezers aan de stuureenheid van de DOM
AccesManagers aansluiten.

Uw voordelen:

• toegangscontrole in verbinding met slagbomen, poorten,
deuropener of bv. elektronische sluitplaat

• tijdelijke toegangsautorisatie voor verschillende personen
(bv. schoonmaakbedrijven, bezoekers etc.)

• toegangsgebeurtenissen kunnen worden geregistreerd
• door herprogrammering kunnen verschillende functies
worden toegevoegd zoals bv. anti-passback of 4-ogen
principe, Flip, Flop, tel-functie etc.



Extra comfortabel

Door middel van het Intelligente Transponder Concept kunt u
de voordelen van elektronische offline-sluitsystemen met de
voordelen van de online-wereld verbinden. Aangezien de
essentiële autorisatiegegevens op de transponder zijn
opgeslagen kunnen deze centraal op een computer d.m.v. een
aangesloten bureaulezer worden beheerd. Wij bieden twee
terminaloplossingen met verschillende functies:

DOM AccessManager Terminal:
De geldigheidsduur van een geautoriseerde transponder wordt
met maximaal 24 uur verlengd.

DOM ITT:
De geldigheidsduur van een geautoriseerde transponder wordt
met maximaal 240 uur (alternatief 365 dagen of tot een
bepaalde datum) verlengd. Als autorisaties worden gewijzigd
wordt de geldigheidsduur transponder ook meteen aangepast.

Uw voordelen:

• eenvoudige montage met een minimum aan kosten
• geen omslachtige bedrading
• centrale programmering
• verhoogde veiligheid omdat autorisaties automatisch kunnen
worden geblokkeerd

DOM Intelligent Transponder Concept



DOM
Codetableau

De sleutel is het nummer

Het Codetableau kan bijna voor iedere toepassing aan de deur
worden gemonteerd en geconfigureerd: het kan rechtstreeks
aan een deuropener worden aangesloten of ook als
invoerapparaat voor een online verbonden DOM Protector
worden gebruikt.

Uw voordelen:

• programmering door een zelf gekozen mastercode
• om het veiligheidsniveau te verhogen bestaat de pincode uit
4 tot maximaal 8 tekens

• de pincodes kunnen of uitgang 1 of 2 of ook beide uitgangen
tegelijk worden toegewezen

• door beveiligingsklasse IP 67 is montage buiten mogelijk
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DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1949
D-50309 Brühl
Tel. +49(0)22 32 - 704 0
Fax +49(0)22 32 - 704 375
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom@dom-sicherheitstechnik.com

DOM Sicherheitstechnik GmbH
Missindorfstraße 19-23
A-1140 Wien
Tel. +43(0)1 - 7 89 73 77
Fax +43(0)1 - 7 89 73 77 73
www.dom.at
office@dom.at

DOM AG Sicherheitstechnik
Breitenstrasse 11
CH-8852 Altendorf
Tel. +41(0)55 - 4 51 07 07
Fax +41(0)55 - 4 51 07 01
www.dom-sicherheitstechnik.ch
dom.schweiz@dom-
sicherheitstechnik.ch

DOM S.A.S.
214 Z.A. Les Petits Carreaux
2, Avenue des Roses
F-94386 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tel. +33(0)1 - 45 13 69 69
Fax +33(0)1 - 43 39 03 57
www.dom-france.com
info@dom-france.com

RONIS-DOM Ltd.
Unit 1 Junction 2 Industrial Estate
Demuth Way, Oldbury
GB-Birmingham, B69 4 LT
Tel. +44(0)121 - 5 69 77 90
Fax +44(0)121 - 5 69 77 98
www.ronis-dom.co.uk
sales@ronis-dom.co.uk

DOM-Nederland
Postbus 1186
NL-2280 CD Rijswijk
Tel. +31(0)70 - 3 19 30 06
Fax +31(0)70 - 3 99 69 03
www.dom-nederland.nl
info@dom-nederland.nl

Benidorm Locks, S.L.
P.O. Box 175
E-03530 La Nucía, Alicante
Tel. +34(0)96 - 68 97 97 9
Fax +34(0)96 - 68 97 97 8
www.benidormlocks.com
info@benidormlocks.com

HOBERG NV/SA
Dorpstraat 444
B-3061 Leefdaal
Tel. +32(0)2 - 7 67 33 02
Fax +32(0)2 - 7 67 87 03
www.hoberg.be
info@hoberg.be

HOBERG Luxembourg AG
2, rue d'Anvers
L-1130 Luxembourg
Tel. +352(0) - 26 18 75 75
Fax +352(0) - 26 18 76 76
www.hoberg.lu
info@hoberg.lu

DOM Polska Sp. z.o.o.
ul. Krótka 7/9
PL-42-200 Czestochowa
Tel. +48(0)34 - 3 60 53 64
Fax +48(0)34 - 3 60 53 67
www.dom-polska.pl
jgawecki@dom-polska.pl

C. P. Jakobsen
Knud Bro Alle 7 B
DK-3660 Stenlose
Tel. +45(0)48 18 - 47 00
Fax +45(0)48 18 - 47 41
www.cpj.dk
cpj@cpj.dk

C.R. SERRATURE S.P.A.
Via Regaldi 13
IT-10154, Torino
Tel. +39(0)11 - 2 48 23 20
Fax +39(0)11 - 2 48 19 85
www.cr-serrature.com
info@crserrature.191.it

Securidev CZ spol.s.r.o.
U Pekarky 1a/484
CZ-180 00 Praha 8
Tel. +420(0)2 - 22 78 34 10
Fax +420(0)2 - 22 78 30 06
info@securidev.cz
www.secuirdev.cz

Uw veiligheidsadviseur:

www.dom-sicherheitstechnik.com


