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secuENTRY pro 7100

Constructie

Montage in PC-gat 
(DIN 18252, EN 1303) 
Toelating en certifi catie: 
•  Conformiteit met alle toepasselĳ ke 

EG-richtlĳ nen
•  Nationale wetgeving afzonderlĳ k 

controleren

Voeding 2x MIGNON LR06 AA alkaline

Toegestane omgevingscondities 
-15 °C tot +50 °C / tot max. 95 % rel. 
luchtvochtigheid (niet gecondenseerd)

Aantal mogelĳ ke bedieningen 
per batterĳ set

PINCODE 40.000 openingen1

FINGERPRINT 40.000 openingen1

Cilinderlengte min/max.

Via palsysteem op locatie instelbaar op 
deurdiktes tot 118 mm: Min. 30/30 mm, 
max. 59/59 mm 
(gemeten in het midden van de 
stulpschroef)

Doornmaat
• Naar binnen openende deur 

(standaardknop): 30 mm2

• Naar buiten openende deur: 35 mm2

Zendbereik Tot max. 4 m (AES codering)

Buitenas rvs, geboord

Koppelingsduur 7 seconden

Noodontgrendeling 
Mechanisch noodslot 
(Optioneel gelĳ ksluitend) 

Gegevensoverdracht cilinder Bluetooth 4.0 LE (AES codering)

Bĳ zonderheid Manipulatiebeveiliging

1 Zonder continu-opening
2 Geldt voor deurbladdiktes, waarbĳ  de profi elcilinder niet uitsteekt. Voor andere deuren aanvragen a.u.b.

Technische gegevens.

Bestel-nr.: 57240 
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Gebruikersgegevens:

• Elektronische cilinder voor max. 2000 gebruikers 
• Identmedia:

– Pincode: 2000 gebruikers
– Fingerprint: 200-300 gebruikers, waarvan 45 premiumvingers
– Smart devices: 2000 gebruikers

• Geschiedenisfunctie: 2000 resultaten

Functie via optionele software:

• Gebruikers- resp. groepenbeheer
• Tĳ d- en kalenderfunctie
• Toewĳ zing van rechten
• Geschiedenisfunctie

Leveringsomvang:

• Cilinder (zoals afgebeeld)
• Montagemateriaal (o. a. stulpschroef / zeskant-stiftsleutel) 
• Afdekrozet
• Serienummer/fabriek-adm.-nr.
• QR-code voor het inleren van de componenten
• Batterijen: 2x MIGNON LR6 AA ALKALINE
• Bedieningshandleiding

Productinformatie.

secuENTRY pro 7100.

  

  
 

 

Productafbeelding.
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Mechanisch 
noodslot

 

Palsysteem: De cilinder 
kan tot elke deurdikte van
118 mm worden 
aangepast.

 
 

Batterijen  
(2 x LR06 AA)

Functionele 
controle

Buitenzijde

Binnenzijde

1 – 29

1 – 29

30

30

57

45

ø 34

ø 30


