
Web gebaseerd toegangsmanagement, Alarmkoppeling en App bediening.

wAppLoxx 
Doordachte toegangscontrole

ABUS | Seccor
abus.com
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WLX - LMifA - AP - 0 0 - PaniekVoorbeeld korte beschrijving

Lezertype

LMifA = Mifare lezer buiten

Varianten met openboorbeveiliging

0 = Standaard boorbeveiliging
1 = Security-boorbeveiliging

Kleurvariant

0 = Roestvast

Elektronische varianten

AP = Toegang
IP = Inbraak

Optie paniekcilinder 

Paniek = Geschikt voor paniekdeuren

WAPPLOXX 
WEB. APP. ARM.

Het wAppLoxx-systeem is een doordacht toegangscontrolesysteem voor  
woningen en kleine tot middelgrote objecten. WappLoxx combineert de  
voordelen van een klassiek toegangscontrolesysteem met een flexibele en  
intelligente online bediening via het intranet of internet. Sluitplannen aanma-
ken en aanpassen, binnen enkele seconden reageren, deuren met een druk op 
de knop openen en het alarmsysteem in- en uitschakelen – dat allemaal kunt 
u nu niet alleen lokaal doen, maar waar ter wereld u ook bent. De wAppLoxx 
App geeft u comfortabele toegang via de smartphone en tablet. Met wAppLoxx 
luidt ABUS Seccor een nieuw tijdperk in, toegangscontrole 4.0.
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ALLE VOORDELEN 
OP EEN RIJ

All in one

•  Complete oplossing voor toegangs-
beheer in kleine tot middelgrote 
objecten (20 deuren en 150 mede-
werkers in één systeem)

•  Comfort en veiligheid in één
•  Controle van het wAppLoxx-systeem 

waar ter wereld u ook bent
• Alarmsysteem in- en uitschakelen
•  Aansturen van deuropeners of 

motorsloten

•  Besturing via browser en App
•  Webconfiguratie van de wAppLoxx- 

control: toegangsrechten, inscha-
kelrechten alarmsysteem, tijdelijke 
toegangsrechten en toegangsproto-
collen

•   Wijzigingen van sluitplannen wor-
den online en draadloos doorge-
voerd

•  Snelle installatie en inbedrijfstelling

•   Openen van deuren via Web of App 
van waar ter wereld u ook bent

•   In- en uitschakelen van het alarm-
systeem via Web of App waar ter 
wereld u ook bent

•  Berichtgeving per mail bij vooraf 
gedefinieerde gebeurtenissen

 •  Compleet draadloos systeem

•  Beste mechanische inbraakbeveili-
ging

• AES beschermde draadloze verbin-
ding
• Gecodeerde SSL-verbinding 
•  Lokaal opslaan van gegevens 
•  Toegang via intranet of internet
•  Veiligste P2P-communicatie tussen 

App en wAppLoxx-Control

Nieuwe 
mogelijkheden

NEW!
Veiligheid

Webinterface Systeemvoordelen

12 3

•  Besturing via Web en App
•   Eenvoudige installatie zonder com-

plexe projectvoorbereiding
•  Deur openen op afstand en in- en 

uitschakelen van het alarmsysteem
•  Geen bijkomende kosten voor licen-

ties

•  Gebruiksvriendelijke Webinterface 
voor bedienen en configuratie

• Snel aanmaken van gebruikers
•  Definiëren van sluitplannnen

Snel en flexibel
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www

Alarmsysteem

150 gebruikers – 
individuele rechten 

en tijdroosters

868 Mhz

Aansturen van  
deuropeners of motorsloten 

Cilinders

1-20Het wAppLoxx-systeem biedt op grond 
van zijn doordachte architectuur een 
reeks voordelen. Het hart van het 
systeem is de wAppLoxx-Control, deze 
wordt via het internet of intranet 
bediend en geconfigureerd.  

Het grote voordeel: veranderingen in 
sluitplannen kunnen binnen enkele 
secondes gerealiseerd en online 
draadloos meteen voor alle deuren 
geactiveerd worden. Het individueel 
configureren van de cilinders is hier-
door niet meer noodzakelijk. 

Naast een snelle en betrouwbare toe-
gangscontrole biedt de wAppLoxx nog 
veel meer. Zo beschikt het systeem 
ook over een koppeling voor alarm-
systemen, inclusief rechtenbeheer. 

Bevoegde personen kunnen via de 
wAppLoxx-Cilinder het alarmsysteem 
in- en uitschakelen. Het risico op 
ongewenste alarmen is hierdoor nihil. 

Grote flexibiliteit bij de besturing 
van het systeem: 
Zo kan de wAppLoxx-Control zowel via 
het intranet als wereldwijd via het 
internet worden aangestuurd en dat 
met ieder eindapparaat – van klas-
sieke pc tot aan tablets en smartpho-
nes.

Intranet

Router

APP

Pc

WAPPLOXX  
SYSTEEMOVERZICHT
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wAppLoxx is de innovatieve oplossing 
waarmee niet alleen de toegangsmo-
gelijkheden en rechten beheerd wor-
den, maar ook het comfort in het alle-
daagse gebruik wordt geïntegreerd. 
Particulier of bedrijfsmatig – eenmaal 
geïnstalleerd zorgt wAppLoxx voor alle 
toegangsrechten voor wie, wanneer 
en waar.

TOEGANGSCONTROLE 4.0 
VOOR IEDERE SITUATIE



WAPPLOXX CONTROL 
VEILIGE TOEGANGSCONTROLE

Geen abonnementskosten

€
Opslaan van gegevens
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Het hart van het systeem is de wAppLoxx-Control. Dit kleine kastje onderscheidt 
zich niet alleen door een stijlvol en tegelijkertijd onopvallende design, maar is 
uitgerust met de modernste technologie.Alle intelligentie zit in de wAppLoxx 
Control, alle systeeminstellingen worden hier opgeslagen. En dat zonder 
abonnementskosten.
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In het wAppLoxx-systeem worden rechten eenvoudig online en realtime gere-
geld. Als het nodig is ook met tijdelijke en ruimtelijke beperkingen. Bij een 
geïntegreerd alarmsysteem kunnen de rechten voor het in- en uitschakelen 
individueel geregeld worden. Ook op personele wijzigingen of nieuwe mede-
werkers kan snel gereageerd worden, met enkele klikken krijgt een nieuwe 
medewerker de benodigde rechten. 

BEHEER 
SNEL EN EENVOUDIG

DAAN DE BOER

Directeur 
24 / 7 / 365

EVA DE JONG

Secretaresse 
werkdagen 8 – 12

ANNE PETERS

Nieuwe medewerker / freelancer
Ma / wo / vr

ROBIN VERMEULEN 

Medewerker werkplaats 
werkdagen 9 – 17

THOMAS DIJKSTRA 

Werkplaatschef 
werkdagen

abus.com
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In deze weergave kunnen tijdroosters 
geconfigureerd worden door het een-
voudig markeren van de tijdbalken. 
De tijdroosters kunnen worden 
toegewezen aan een of meerdere 
gebruikers.

Alle gebruikers in één oogopslag. Met 
enkele muisklikken voegt u nieuwe 
gebruikers toe, blokkeert u gebruikers 
en configureert u de rechten voor het 
in- en uitschakelen van het alarmsys-
teem.

abus.com

In de systeeminstellingen kunnen 
via het administratorsaccount naast 
datum en tijd, de taal en alle belang-
rijke opties voor toegang, netwerk of 
e-mailberichten worden geconfigu-
reerd. 

Ook nieuwe cilinders kunnen met de 
wAppLoxx-Control op ieder moment 
worden geconfigureerd. Nadat de 
cilinders zijn ingeleerd, kunnen deze 
verder geconfigureerd worden.

WAPPLOXX SOFTWARE  
OVERZICHT
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De wAppLoxx-App maakt het systeem compleet: Hiermee kunnen alle gebrui-
kersfuncties mobiel worden bediend. Met de App kunnen op afstand deuren 
worden vrijgegeven, de optische aanduiding op de cilinder wordt weergegeven 
als aan de cilinder gedraaid wordt. Ook geïntegreerde inbraaksystemen kunnen 
m.b.v. de App worden in- en uitgeschakeld. Gebruikers die de rechten hebben 
om het logboek te bekijken hebben op ieder moment een overzicht van alle 
gebeurtenissen.

APP  
BEDIENING

Met de remote-functie van de 
wAppLoxx-App kunnen toegangsrech-
ten op afstand worden toegekend.

Ook het in- en uitschakelen van het 
geïntegreerde alarmsysteem kan met 
de wAppLoxx-App worden geregeld.

Gebruikers die de rechten hebben om 
het logboek te bekijken hebben op 
ieder moment een overzicht van de 
gebeurtenissen die hebben plaatsge-
vonden.
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De montageschroeven in het basisdeel van de cilinder zorgen voor een een-
voudige en flexibele verlenging ter plaatse. Eenvoudig d.m.v. een inbussleutel 
openschroeven, verlengstuk tussenvoegen en weer dichtschroeven.

Dankzij het unieke modulaire verlengsysteem blijft u altijd flexibel. Bij even-
tuele meetfouten, het wisselen van de deur of verhuizing kan met de verlen-
gingsmodules de lengte van de cilinder worden aangepast aan vrijwel iedere 
deurdikte. 

BINNENZIJDEBUITENZIJDE

10 mm verlengstuk

FLEXIBEL EN EENVOUDIG 
UITBREIDBAAR
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De wAppLoxx-Control kan eenvoudig worden gekoppeld aan een alarmsysteem, 
het in- en uitschakelen wordt hierdoor kinderlijk eenvoudig. Deze functie kan 
eenvoudig via de App worden aangestuurd. De wAppLoxx-Control zorgt hier 
voor de complete communicatie tussen de individuele componenten, onge-
wenste alarmen worden hierdoor uitgesloten.

Het alarmsysteem kan direct via het bedienen van de wAppLoxx-Cilinder 1  in- 
en uitgeschakeld worden.

De opdracht voor het in- en uitschakelen wordt draadloos aan de wAp-
ploxx-Control 2  gegeven, die met het alarmsysteem 3  verbonden is. 

ALARMSYSTEMEN 
EENVOUDIG BEDIENEN

wAppLoxx-ControlAlarmsysteem

2

1

3

wAppLoxx-Cilinder
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Toepassingsgebieden

De wAppLoxx is geschikt voor woningen en kleine tot middelgrote objecten. Met 
een wAppLoxx-Control kunnen maximaal 20 wAppLoxx-Cilinders en 150 gebrui-
kers beheerd worden. 

VEILIGHEID EN COMFORT 
VOOR UW OBJECT

Privé

•  Effectieve toegangscontrole en 
betere bescherming tegen inbraak

•  Handmatig vrijgeven van deuren via 
browser of App

•  Ideaal, bijvoorbeeld bij sleutelverlies 
of om spontaan bezoek toegang te 
geven

•  In- en uitschakeling van het alarm-
systeem

Bedrijven 

•  Optimale beveiliging van bedrijfspanden
•  Toegangscontrole op het hoogste niveau 
•  In- en uitschakelen van het alarmsysteem 
•   Aparte toegangsrechten voor bijvoorbeeld individuele kantoren, archieven, 

magazijnen, laboratoria, etc.
•  Beheer op afstand mogelijk
•  Op ieder moment wijzigingen doorvoeren
• Hoogste gegevensbescherming
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Artikel WLX-LMifA-AP WLX-LMifA-IP

Beschrijving WLX Access dubbele knopcilinder WLX Intrusion dubbele knopcilinder

Producteigenschappen • Elektronische dubbele knopcilinder met Mifare-lezer
• Verbeterde inbraakbeveiliging aan de deur
• Individuele aanpassing van de lengte
• Beveiligde draadloze verbinding tussen cilinder en wAppLoxx-

Control

• Elektronische dubbele knopcilinder met Mifare-lezer
• Verbeterde inbraakbeveiliging aan de deur
• Individuele aanpassing van de lengte
• Beveiligde draadloze verbinding tussen cilinder en wAppLoxx-

Control
• Alarmvariant: geschikt voor de koppeling met een alarmsysteem

Extra functies Openingstijd instelbaar tussen 6 of 12 seconden, toegang op 
afstand

Openingstijd instelbaar tussen 6 of 12 seconden, toegang op 
afstand, in- en uitschakelen van het alarm

Leveringsomvang Dubbele knopcilinder, Quick Guide, 3V-lithiumbatterij CR2

Benodigde accessoires ABUS Seccor Mifare Medium, CLX-Z-WS gereedschapsset

Optionele accessoires wAppLoxx-ESE

Sluitmiddelen ABUS Mifare DESfire EV1 Tag 4 Byte/7 Byte Mifare Classic Tags (bij gebruik van andere middelen wordt geen garantie gegeven)

Toepassingsgebieden Deuren met PZ-insteekslot, meervoudige vergrendelingen, panieksloten (toegestaan voor vrijloop van de sluitneus)

Max. aantal gebruikers Maximaal 150 in de wAppLoxx-Control waarvan 10 fallback-tags in de cilinder

Programmering Programmering en systeembeheer via wAppLoxx-Control

Draadloos bereik Ca. 30 meter bereik binnen (100 m nominaal vrij veld)

RF-standaard 868,3 MHz

Leesafstand < 1 cm

Versleuteling  
(draadloze communi-
catie)

AES 128-bit

Beschermingsklasse IP55

Voeding 3V-lithiumbatterije CR2 (min. 50.000 openingen of 2 jaar stand-by) noodstroomvoeding via wAppLoxx-ESE (zie alg. accessoires)

Toepassingsvoorwaar-
den

Buiten: -20° C tot +60° C / IP55; binnen: -10° C tot +60° C / IP55

Afmetingen buitenknop Ø 30 mm, lengte 41 mm  

Afmetingen binnen-
knop

Ø 33 mm, lengte 49 mm 

Materiaal Roestvast staal, kunststof

Standaardlengte Buiten 30 mm / binnen 30 mm, modulair verlengbaar in stappen van 5 mm

Korte beschrijving WLX-LMifA-
AP-00

WLX-LMifA-
AP-10

WLX-LMifA-
AP-00-Paniek

WLX-LMifA-
AP-10-Paniek

Openboorbescherming Standaard Security Standaard Security

Kleur Roestvast staal Roestvast staal Roestvast staal Roestvast staal

Prijs exclusief btw 379,00 403,00 471,00 495,00

WLX-LMifA-IP-10 WLX-LMifA-IP-10-Paniek

Security Security

Roestvast staal Roestvast staal

449,00 541,00

Verlengingen: Bij opgegeven lengtemaat (buiten/binnen) is de levering af fabriek geheel gemonteerd. Zonder opgegeven lengtemaat wordt de wAppLoxx in 30/30 mm 
gemonteerd geleverd. Bestelmaten buiten het 5mm-raster worden afgerond. Kosten voor verlenging (voor zover technisch mogelijk): 10,00 € per 5 mm (per cilinder-
zijde). Verlengingssets voor de flexibele aanpassing ter plaatse vindt u bij de accessoires.

Als speciale uitvoering met vrijlopende binnendraaigreep beschikbaar. Kan aan de binnenzijde niet vergrendeld en ontgrendeld worden. Gebruik aan paniekdeuren 
alleen met panieksloten die voor vrijdraaiende sluitcilinders zijn toegestaan. De speciaalzaak is verantwoordelijk voor het beoogde gebruik. Prijs op aanvraag.

Artikel WLX-CTRL

Beschrijving WLX-Control

Producteigenschappen • Controller voor verbinding van 20 WLX-cilinders
• Verbinding met internet via LAN-aansluiting
• Configuratie via webbrowser
• Centraal opvragen van sluitplannen door draadloze verbinding met tussen wAppLoxx-Control en wAppLoxx-Cilinders
• Realtime wijzigen van sluitplannen
• Afstandsfunctie (deurvrijgave) en integratie van alarmsysteem

Extra functies Integratie van alarmsysteem, rechten naar keuze voor toegang of in- of uitschakelen van het alarm, speciale sleutels voor beveiligings-
dienst, toegang op afstand vrijgeven, in- en uitschakelen van het alarm op afstand, bediening via gebeurtenissen en notificatie per 
e-mail, logboek

Leveringsomvang wAppLoxx-Control, Quick Guide, Kaart met activatiecode, Software CD, micro SD-Kaart

Benodigde accessoires wAppLoxx-Cilinder, netvoeding

Logboek Logboek met de laatste 5000 gebeurtenissen

Gebruikers Max. 150 gebruikers

Draadloos bereik Ca. 30 meter bereik binnen (100 m nominaal vrij veld)

RF-standaard 868,3 MHz

Versleuteling  
(draadloze communi-
catie)

AES 128-bit

Beschermingsklasse IP20

Programmering Webinterface (webbrowser, afhankelijk van platform)

Voeding 12 V DC, 1 A, via externe spanningsbron (niet inbegrepen bij levering)

Toepassingsvoorwaar-
den

Max. 80 % rel. luchtvochtigheid, niet condenserend, binnen

Afmetingen behuizing 160 x 110 x 28 mm (h x b x d) 

Materiaal Behuizing van wit kunststof

In- en uitgangen Relais 1+2: 30V DC, 2A; ingangen 1, 2, 3: 12V DC, max. 0,1A

Korte beschrijving WLX-CTRL

Prijs exclusief btw 489,00

• Bediening door tegen uitlezen beschermde 
Mifare DESFire proximity tag

• Elektronische cilinder voor verbinding met  
wAppLoxx-Control, bediening via Web en App

• Robuuste uitvoering, hoogwaardige roestvast 
knoppen met kunststofdeksel

• Eenvoudige configuratie via webbrowser

• Logboek met de laatste gebeurtenissen

• Batterijstatus wordt in de App en Software 
weergegeven

• Intelligente onlinebediening van 20 wAppLoxx- 
Cilinders

• Direct doorvoeren van wijzigingen

• In- en uitschakelen van een alarmsysteem

• Internetverbinding mogelijk

• Sluitplannen en rechten worden via browser 
gestuurd

• Snel reageren op zoekgeraakte sleutel of vooraf 
gedefinieerde gebeurtenissen 

• Hoge mate aan veiligheid dankzij SSL-versleu-
teling 

• Eenvoudig inbedrijf te nemen d.m.v. de  
wAppLoxx Control Finder 

Accessoires Netvoeding met stekker, 12 V Netvoeding inbouwuitvoering

Producteigenschappen • 12 V DC / 1,5A
• Kleur: wit
• Stekkerelementen (EU, AUS, UK, US)

• 12 V DC / 1,5A
• Kleur: zwart

Korte beschrijving NT-ST-12V NT-UP-12V

Prijs exclusief btw 26,50 69,00
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Korte beschrijving WLX-ESE

Prijs exclusief btw 69,00

abus.com

Artikel WLX-ESE

Beschrijving WLX External Power Supply

Producteigenschappen Externe voeding voor activering van sluitsystemen (WLX) bij lege batterij

Systeemvoorwaarden –

Toepassingsvoorwaar-
den

0 – 40° C, max. 80 % rel. vochtigheid, niet condenserend

Leveringsomvang ESE, 3V-lithiumbatterij CR2

Materiaal Kunststof

Artikel WLX-Card Reader

Beschrijving WLX-Card Reader

Producteigenschappen Externe USB Mifare Card Reader voor het programmeren van Mifare kaarten en tags. Geschikt voor Mifare Classic 4 + 7 Byte en Mifare Desfire 
EV1

Systeemvoorwaarden Besturingssystemen: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Toepassingsvoorwaar-
den

0 – 40° C, max. 80 % rel. vochtigheid, niet condenserend

Leveringsomvang USB-stick

Materiaal Kunststof

Korte beschrijving WLX-Card Reader

Prijs exclusief btw 110,00 - Beschikbaar vanaf Q4 2016

ALGEMENE 
ACCESSOIRES
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Korte beschrijving CLX-Z-V-05 CLX-Z-V-10 CLX-Z-V-15 CLX-Z-V-20 CLX-Z-V-25 CLX-Z-V-30

Prijs exclusief btw 9,50 19,00 28,50 38,00 47,50 57,00

Lengte 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

Artikel Verlengingssets voor wAppLoxx

Producteigenschappen • Uniek modulair systeem voor flexibele aanpassing van de lengte ter plaatse
• Passend voor alle dubbele knopcilinders ABUS Seccor
• Slechts één verlengingsset voor buiten- en binnenzijde
• Leverbaar tot een totale lengte van 150 mm
• Voor totale lengte > 85 mm is een afwijkende as nodig
• Verlengingsset > 30 mm op aanvraag

Leveringsomvang Adapterverlenging, bout

Basisset voor terugbouw naar 
30/30 mm

• Is nodig als verlengde cilinder weer teruggebouwd 
moet worden naar standaardlengte

• Bijvoorbeeld verhuizing, vervanging van deur of 
meetfouten

2 × bouten

CLX-Z-V-00

9,50

Artikel Verlengingsset WLX Reserveset lichaamsdelen Reserveset schroeven

Producteigenschappen • Ideale complete set voor installateurs van 
sluitsystemen met wAppLoxx-cilinders

• Praktische reserveset voor wAppLoxx-
lichaamsdelen

• Ideaal servicepack voor onderhoud, 
reparaties, revisie

• Volledig uitgeruste reserveset met 
schroeven voor dubbele knopcilinder 
wAppLoxx

• Ideaal voor onderhoud, reparaties, revisie 
etc.

Leveringsomvang Gereedschapset WLX 
8 × verlengingsset 5 mm
8 × verlengingsset 10 mm
5 × verlengingsset 15 mm
3 × verlengingsset 20 mm
1 × verlengingsset 25 mm
1 × verlengingsset 30 mm
2 × adapterbouten voor terugbouw 

Module adapter midden
Module adapter buiten
Module adapter binnen
Adapterhuls buiten
Borgring
Module nokken

Borgring
Adapterhuls buiten
2 × draadpen met nylondraad 4 × 8 mm
1 × O-ring 30 × 1 NBR 70 Shore Perbunan

Korte beschrijving CLX-Z-VS

Prijs exclusief btw 529,00

CLX-E-ES-K

115,00 

CLX-E-ES-S

19,00 

Artikel Speciale uitvoering WLX: wAppLoxx voor deuren zonder 
gat voor profielcilinder aan de buitenzijde

Producteigenschappen • Deze speciale uitvoering is mogelijk voor alle wAppLoxx-varianten;
• Is nodig voor deuren zonder gat voor profielcilinder aan buitenzijde
• Ombouw van wAppLoxx-standaarduitvoeringen is niet mogelijk
• Vermeld bij de bestelling ook de gewenste maat (afstand in mm) tussen 

cilinderlichaam en cilinderknop
• Beschikbaar zijn de afstanden 7 mm, 10 mm en 12 mm (standaard is een 

afstand van 2 mm tussen cilinderlichaam en -knop); u dient er rekening mee 
te houden dat in de bestelde speciale uitvoering deze afstand van 2 mm als 
minimumafstand meegerekend moet worden

Leveringsomvang

Korte beschrijving Speciale uitvoering WLX

Meerprijs 52,00

Gereedschapset

• Passende gereedschapsset voor montage van 
wAppLoxx-Cilinders

• Ook geschikt voor service (batterijen vervangen)

Openingssleutel voor batterijwissel, inbussleutel 
voor montage en demontage van buitenknop en 
verlengingssets. Haakje voor het vervangen van de 
complete as.

CLX-Z-WS

11,90

Artikel Mifare Tag

Producteigenschappen • Mifare Desfire EV1 Chip
• Inzetbaar in willekeurige ABUS Seccor-sluitsystemen met 

daarvoor geschikte contactloze lezers
• Contactloos openingscomfort
• Genummerd

Korte beschrijving T-Mif-Des-N

Prijs exclusief btw 15,00

Batterij CR-2

• Gewone set lithiumbatterijen voor langdurig gebruik 
• Voor gebruik in alle ABUS Seccor-cilinders
• Spanning: 3 V
• Capaciteit: 750 mAh

CR-2

6,10

ALGEMENE 
ACCESSOIRES

abus.com
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OVERTUIGENDE  
SERVICE

ABUS staat sinds al decennia lang voor hoogwaardige 
beveiligingstechniek. De merkbelofte gaat echter verder 
dan het product en omvat ook waarden als klantgericht-
heid, service en wederzijds vertrouwen. 

Heeft u nog vragen over onze producten of heeft u 
ondersteuning nodig bij de programmering? Wij onder-
steunen u met onze technische support. 

Neem deel aan onze wAppLoxx-scholing: Hier maakt 
u niet alleen nader kennis met de producten en de 
basisprincipes, maar komt u ook alles te weten over het 
configureren, installatie en inbedrijstelling. Wij laten u 
zien hoe u de eisen van uw klant snel en efficiënt kunt 
uitvoeren in woningen en bedrijfspanden.  

De website www.wapploxx.nl biedt een informatieplat-
form voor iedereen die zich wil informeren over inno-
vatieve toegangscontrole en alle mogelijkheden. Naast 
het aanvraagformulier kunt u zich als speciaalzaak op de 
distributeurslijst laten zetten. Alle informatie hierover 
krijgt u bij onze buitendienstmedewerker of een interne 
verkoopmedewerker. 

De wAppLoxx-film voor eindklanten laat alle voorde-
len van het wAppLoxx-systeem zien: Hier worden alle 
belangrijke componenten en toepassingen, en de 
voordelen door gebruiksvriendelijke bediening van de 
software, App en alarminschakeling getoond. Overtuig 
uzelf onder: www.wapploxx.nl/video

Praktijkgerichte scholingen

Vertrouwen  
door veiligheid

Service en technische sup-
port

Artikel ABUS Seccor wAppLoxx  
brochure voor de eindklant Demonstratiekoffer wAppLoxx 

Producteigenschappen Met deze brochure krijgt uw klant op 16 pagina's alle 
belangrijke informatie en toepassingsmogelijkheden 
rondom het wAppLoxx-systeem. De onderwerpen bedie-
ning en besturing, veiligheid, app en alarminschakeling 
worden op aanschouwelijke wijze uiteengezet.

Alles wat u nodig heeft voor een professioneel optreden bij de klant. 
Presenteer de voordelen van een klassieke toegangscontrole en het in- en 
uitschakelen van alarmsystemen, in combinatie met een flexibele en intelli-
gente onlinebesturing van het intranet of internet aan uw klanten. 

Formaat DIN A4 47 cm (b) 33 cm (h) 17 cm (d)

Omvang 16 pagina's Aluminiumkoffer met 1 x WLX-Control, 1 x wAppLoxx, 1 x Mifare Desfire Tag, 
signaleringselementen, 1 x WLAN-router, 1 x adapterstekker, 1x Quick Guide

Verpakkingseenheid 1 –

Korte beschrijving wAppLoxx-brochure voor eindkanten WLX-Demonstratiekoffer

Prijs exclusief btw 
Gratis – verstrekking in voor de handel 
gebruikelijke hoeveelheden

2.199,00

wAppLoxx-videowAppLoxx op internet

KWALITEIT
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ABUS Security-Center BV 
Beresteinseweg 4 
1217 TJ Hilversum (Nederland) 

Nederland  
Tel. +31 35 621 00 61 
Fax +31 35 621 28 97  
E-mail: info.nl@abus-sc.com 

abus.com
wapploxx.nl
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16
00
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België  
Tel. +32 11278760 
Fax +32 11500267
E-mail: info.be@abus-sc.com


