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secuENTRY a TSE HOME nabízí moderní způsob  
otevírání a bezpečného zavírání dveří.

Elektronické  
přístupové  
systémy

UŽ NIKDY  
NEZTRATÍTE KLÍČE!
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Vaše volba, vaše svoboda! Díky elektronickým dveřním 
zámkům řady secuENTRY je klíč již definitivně minulostí. 
Od teď můžete otevírat domovní nebo firemní dveře 
pomocí kódu, otisku prstu nebo aktivního či pasivního 
transpondéru. Všechny modely secuENTRY lze samozřejmě 
otevírat také pomocí aplikace v chytrém telefonu. Poslední 
novinka: Zařízení secuENTRY BRIDGE umožňuje otevírat 
zámky dokonce i na dálku – a to téměř odkudkoliv na 
světě. Dveřní zámek ještě nikdy nebyl chytřejší!

Dle oblasti použití a svých nároků můžete vybírat z mode-
lové řady secuENTRY, secuENTRY easy, secuENTRY easy 
plus a nástupce předchozí verze TSE HOME. Instalace je 
navíc velmi jednoduchá. Není třeba vrtat ani tahat kabely  
a není vyžadováno připojení k internetu. Za svou rafinova-
nou kombinaci pohodlí a uživatelské přívětivosti získal 
systém secuENTRY easy a zařízení secuENTRY BRIDGE  
cenu PLUS X AWARD 2020. 

Zde přejdete na film secuENTRY.

Dva vyznamenané produkty! 
Řada secuENTRY easy  
obdržela v roce 2020 cenu 
PLUS X AWARD za vysokou 
kvalitu, design, pohodlné 
používání a funkčnost. Zaří-
zení secuENTRY BRIDGE bylo 
oceněno za vysokou kvalitu, 
pohodlné ovládání  
a funkčnost.

secuENTRY easy secuENTRY BRIDGE

MODERNÍ  
PŘÍSTUPOVÉ 
SYSTÉMY
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DŮM A BYT.

FIRMY A ÚŘADY.

Připraveno pro všechny oblasti použití
Ztracené klíče jsou už minulostí – a tím také často vysoké 
náklady na jejich náhradu! Při použití elektronických vložek 
dveří secuENTRY a TSE budete moci v budoucnu otevírat 
dveře moderním způsobem pomocí kódu, otisku prstu, 
chytrého telefonu nebo transpondéru.

Ve vlastním domě zvyšuje elektronický dveřní zámek osob-
ní pohodlí: jednoduše opusťte dům, aniž byste se museli 
zatěžovat myšlenkami na klíč. Při otevírání dveří pomocí 
personalizovaného kódu nebo otisku prstu budete mít  
svůj „klíč“ zaručeně vždy při sobě. Zkušenosti ukazují:  
Kdo jednou vyzkouší elektronické dveřní zámky, už nikdy 
se ke klasice nebude chtít vracet!

secuENTRYsecuENTRY4 5

Vyvinuto pro:

BURG-WÄCHTER KGBURG-WÄCHTER KG

Pro soukromé i komerční účely
Systém secuENTRY je určen k použití v soukromém sekto-
ru, ve firmách, hotelech i rekreačních objektech. Elektro-
nické vložky dveří si dokážou zapamatovat až 50 různých 
uživatelů. Podnikatelé mají díky softwaru secuENTRY stálý 
přehled o přístupu svých zaměstnanců a mohou přidělovat 
oprávnění pouhým kliknutím myši – bez nutnosti instalace 
složité síťové techniky.

Osvědčený klasický dveřní zámek
Cenově výhodný elektronický dveřní zámek Set 4001 je 
klasické řešení ověnčené řadou ocenění. Dveře se otevírají 
zadáním šestimístného kódu nebo pomocí bezdrátového 
klíče TSE E-Key. Pro TSE HOME je možné naprogramovat 
maximálně šest uživatelů (tajný kód a až pět klíčů E-Key).
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Pouze jeden z pěti způsobů oteví-
rání: při použití zámku secuENTRY  
přebírá chytrý telefon funkci klíče.  
Elektronická vložka dveří se ote-
vírá pomocí aplikace KeyApp.

Způsob funkce zařízení secuENTRY 
Srdcem technologie secuENTRY je elektronická vložka  
dveří. Po přijetí zabezpečeného signálu uvolní kliku pro 
otevření dveří. Další výhody: Vyměnit starou mechanickou 
vložku dveří za novou je velmi snadné. Montáž elektro-
nické vložky dveří secuENTRY zabere pouze několik málo 
minut. Při stěhování můžete dveřní zámek secuENTRY 
jednoduše demontovat a namontovat ve svém novém 
domově. 

Přehled způsobů otevírání:
chytrý telefon: otevírání pomocí bezplatné aplikace 
secuENTRY KeyApp. 

kód: otevírání pomocí klávesnice se šestimístnou číselnou 
kombinací. Kód je libovolně volitelný. Vyšší bezpečnost: 
doba zablokování po třech nesprávných zadáních kódu.
otisk prstu: otevírání pomocí klávesnice s osobním otis-
kem prstu, který byl předem naprogramován. Doba zablo-
kování po třech nesprávných identifikacích otisku prstu.
aktivní transpondér: otevře dveře po stisknutí tlačítka, 
dosah je až tři metry.
pasivní transpondér: otevírání pomocí zabezpečeného 
přenosu dat RFID. Elektronická vložka dveří čte pasivní 
transpondér a uvolňuje kliku. Jde o ideální řešení pro  
správu více uživatelů.

secuENTRY: 
možnost volby 
z pěti způsobu  
otevírání!
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Otevírání dveří kódem nebo otiskem prstu 
Klávesnice secuENTRY umožňuje otevírat elektronickou 
vložku dveří dvěma způsoby: kódem nebo také vlastním 
otiskem prstu (klávesnice se čtečkou otisků prstů).  
Klávesnici lze velmi snadno přilepit nebo přišroubovat na 
stěnu domu v blízkosti elektronické vložky dveří. Dosah 
zabezpečeného signálu Bluetooth činí až čtyři metry. Díky 
tomu je možné, aby byla klávesnice připevněna na to 
nejvhodnější místo. 

Další výhoda použití klávesnice: Klávesnice umožňuje  
velmi pohodlnou správu uživatelů bez ohledu na to, zda 
otevírají zámek dveří secuENTRY pomocí kódu, otisku 
prstu nebo transpondéru.

Při každém použití se na displeji zobrazí stav baterie.  
Jedna sada baterií vydrží přibližně dva roky provozu.  
Klávesnice signalizuje, že se baterie blíží ke konci  
své životnosti. Informuje vás současně také o tom,  
že je nutné vyměnit baterie v klávesnici nebo  
cylindrické vložce.

8 BURGprotect™8 9secuENTRYsecuENTRY

Klávesnice je určena k montáži  
na stěnu domu. Maximální  
dosah od vložky secuENTRY  
činí čtyři metry.

Klávesnice  
zajišťuje otevírání 
dveří a správu  
uživatelů.
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Moderní způsob otevírání dveří
Jen málo lidí dnes dokáže odejít z domu bez chytrého 
telefonu. Samo se tedy nabízí, aby se chytrý telefon stal 
také klíčem. S bezplatnou aplikací secuENTRY KeyApp pro 
iOS a Android to není vůbec žádný problém!  

S aplikací KeyApp je možné otevírat a zavírat libovol-
né množství dveřních zámků secuENTRY. Vložku dveří 
secuENTRY uvolníte jediným kliknutím na displeji chytrého 
telefonu. Několik tlačítek přímého přístupu umožňuje 
ještě rychlejší otevírání nejvyužívanějších zámků.

Díky funkci Historie máte navíc vždy přehled o tom,  
kdo byl ve vašem domě nebo bytě naposledy. Spojení 
Bluetooth pro komunikaci mezi aplikací KeyApp a vložkou 
dveří secuENTRY je samozřejmě zabezpečené.

Chytrý telefon přitom představuje pouze jednu z možnos-
tí, jak otevírat a zavírat různé dveřní zámky secuENTRY. 
V závislosti na modelu lze dveře otevírat kódem, vlastním 
otiskem prstu a pomocí aktivního nebo pasivního trans-
pondéru.

Vlastní domovní dveře vždy v do-
sahu: Aplikace secuENTRY KeyApp 
umožňuje pohodlné ovládání elek-
tronické vložky dveří. Stisknutím 
tlačítka na displeji chytrého telefo-
nu se uvolní vložka dveří secuENTRY 
pro otevírání a zavírání.

secuENTRY

Zdarma pro iOS a Android: 
Aplikace KeyApp secuENTRY je 
dostupná ke stažení v interneto-
vém obchodě. 

BURG-WÄCHTER KG

Z chytrého telefonu  je nyní klíč.
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secuENTRY BRIDGE: Dosáhli jste další úrovně inteligentního 
otevírání dveří! Zařízení secuENTRY BRIDGE vytváří propo-
jení mezi domácí sítí WLAN a dveřním zámkem secuENTRY. 
Znamená to následující: Domovní dveře můžete pohodlně 
otevřít odkudkoliv a vpustit do domu návštěvu, děti nebo 
řemeslníky. Jak to funguje? Zcela jednoduše! Pomocí apli-
kace secuENTRY KeyApp v chytrém telefonu odešlete signál 
pro otevření dveří do zařízení secuENTRY BRIDGE. Zařízení 
BRIDGE odešle zabezpečený signál Bluetooth do vložky 
dveří secuENTRY, která může být v dosahu až čtyři metry od 
zařízení. Vaši hosté poté budou moci otevřít dveře.

Zařízení secuENTRY BRIDGE nabízí také další chytré funk-
ce. Můžete například vytvářet časově omezené přístupové 
kódy k rekreačním domům pro vložku dveří secuENTRY. 
Perfektní doplněk představuje inteligentní dveřní komuni-
kátor Door eGuard Video Bell DG8500. Díky němu ihned 
uvidíte, kdo zvoní na domovní zvonek, a můžete ho na 
dálku vpustit dovnitř.

12 secuENTRY

BURG-WÄCHTER KG

Zařízení secuENTRY BRIDGE  
zajišťuje přístup pro hosty,  
děti a poskytovatele služeb –  
i v době vaší nepřítomnosti.

Přesvědčivá technologie:  
Zařízení secuENTRY BRIDGE od 
společnosti BURG-WÄCHTER zís-
kalo ocenění PLUS X AWARD 2020 
za vysokou kvalitu, pohodlné 
ovládání a funkčnost. 

Zařízení secuENTRY BRIDGE přenese váš dveřní  
zámek do online prostředí!
Chytrý telefon se stane dálkovým ovládáním k vašim 
domovním dveřím: Prostřednictvím bezplatné aplikace 
KeyApp odešlete signál pro otevření dveří do zařízení  
  secuENTRY BRIDGE. Zařízení předá zabezpečený signál  
       dále do vložky dveří secuENTRY. Váš život bez klíče  
                tak bude ještě pohodlnější!

Otevírejte své  
domovní dveře 
odkudkoliv na  
světě!

13secuENTRY 13
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Pasivní transpondér: Pasivní transpondér je po přiložení 
nasnímán vložkou dveří. Pokud máte oprávnění, bude 
možné otevřít dveře. Radiofrekvenční komunikace RFID 
(radiofrequency identification) probíhá prostřednictvím 
zabezpečené čipové karty MIFARE® DESfire®. Díky snadné-
mu a rychlému přidělení přístupových práv je praktický 
pasivní transpondér obzvláště vhodný pro použití ve 
firmách a všude tam, kde jsou vyžadována časově omeze-
ná přístupová práva. V domácnosti ocení cenově výhodný 
pasivní transpondér například rodiny s dětmi. Ztracený čip 
lze snadno vymazat ze systému. Nálezce čipu pak nedoká-
že dveře otevřít. Další výhoda: Funguje bez baterií a je 
tedy bezúdržbový!

14 secuENTRY 15secuENTRY

Aktivní transpondér: Aktivní transpondér odešle po  
stisknutí tlačítka zabezpečený signál Bluetooth do vložky  
dveří. Dveře pak bude možné otevřít nebo zavřít. Dosah  
mezi transpondérem a vložkou dveří činí až tři metry.  
Aktivní transpondér je kompatibilní se všemi vložkami dveří 
secuENTRY. Přístupová práva lze jednoduše naprogramovat 
pomocí softwaru secuENTRY a klávesnice (všechny modely  
od roku 2018).

BURG-WÄCHTER KG

Otevírání  
dveří pomocí 
transpondéru.
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5601  
PINCODE

5602  
FINGERSCAN

Pin kód ✓ ✓
Čtečka otisků prstů ✗ ✓
Přístupy prostřed-
nictvím chytrého 
telefonu

max. 49

Přístupy prostřed-
nictvím aktivního 
transpondéru

max. 49

Přístupy prostřed-
nictvím pasivního 
transpondéru

✗
Počet uživatelských 
kódů max. 49 (včetně 1 kódu správce)

Počet PIN kódů max. 50

Počet otisků prstů max. 24

Vč. mech. nouz. 
zámku ✓
Přenos dat 
šifrování AES ✓
Stupeň krytí  
klávesnice IP 65 IP 55

5651  
PINCODE

5652  
FINGERSCAN

Pin kód ✓ ✓
Čtečka otisků prstů ✗ ✓
Přístupy prostřed-
nictvím chytrého 
telefonu

max. 49

Přístupy prostřed-
nictvím aktivního 
transpondéru

max. 49

Přístupy prostřed-
nictvím pasivního 
transpondéru

max. 49

Počet uživatelských 
kódů max. 49 (včetně 1 kódu správce)

Počet PIN kódů max. 50

Počet otisků prstů max. 24

Vč. mech. nouz. 
zámku ✓
Přenos dat 
šifrování AES ✓
Stupeň krytí  
klávesnice IP 65 IP 55

Obsah balení:  
1 klávesnice, 1 vložka,  
1 pasivní transpondér

Obsah balení:  
1 klávesnice, 1 vložka

BURG-WÄCHTER KG BURG-WÄCHTER KG



secuENTRY 19secuENTRY

BURG-WÄCHTER KGBURG-WÄCHTER KG

Výhoda: Software umožňuje pohodlné přidělování  
uživatelských práv. Je přitom úplně jedno, zda k otevření 
použije kód, aktivní/pasivní transpondér nebo chytrý  
telefon. Flexibilněji už to nejde!

Odpadá nutnost použití síťových kabelů! Data jsou 
odesílána do dveřních zámků pomocí USB adaptéru 
nebo aplikace! (dosah cca 4 m)

18
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Systémový software secuENTRY 5750 
Snadné nastavení a programování
Ať už používáte několik cylindrických vložek secuENTRY 
nebo dveře využívá více osob, systémový software  
secuENTRY 5750 vám poskytne trvalý přehled o tom,  
kdo kdy smí otevírat jaké dveře a kdo nikoliv.

Software secuENTRY spravuje až 15 uživatelů a osm dveří. 
Je tak optimálně vhodný k použití v soukromém sektoru 
a v malých firmách. Další výhoda: Není vyžadováno stálé 
připojení mezi softwarem a vložkou dveří secuENTRY.

Určeno pro všechny sady zařízení secuENTRY  
a secuENTRY plus.

Pasivní transpondér secuENTRY 5710
• Snadné naprogramování přístupových  

práv prostřednictvím softwaru a klávesnice
• Použitelné pro sady secuENTRY easy plus

Aktivní transpondér secuENTRY 5713  
(bezdrátový klíč)
• Snadné naprogramování přístupových práv 

prostřednictvím softwaru a klávesnice  
(všechny modely klávesnice od roku 2018)

• Otevírání dveří stisknutím tlačítka
• Použitelné pro všechny produkty  

secuENTRY

secuENTRY 5670 BRIDGE 
•   Umožňuje vzdálené otevírání cylindrických 

vložek secuENTRY prostřednictvím aplikace 
KeyApp.

• Předpokladem je internetové připojení:  
po připojení k domácí síti WLAN (2,4 
GHz) odešle zařízení BRIDGE zabezpeče-
ný Bluetooth signál do cylindrické vložky 
secuENTRY.

• Přístup pro rodinu, kamarády, řemeslníky 
zajištěn – i v době vaší 
nepřítomnosti

• Můžete například vytvářet časově omezené 
přístupové kódy k rekreačním domům pro 
vložku dveří secuENTRY.

• Vzdálené programování prostřednictvím 
aplikace KeyApp v kombinaci se softwarem 
secuENTRY Light nebo Pro 

• Upozornění při nízkém stavu nabití baterie 
cylindrické vložky

• Možnost kombinace s inteligentním dveř-
ním komunikátorem Door eGuard Video 
Bell DG8500 pomocí aplikace KeyApp
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TSE HOME

BURG-WÄCHTER KG

Vlastnosti:

Kód správce 1

Volitelné 
klíče TSE 
E-KEY

5

K dostání v matném 
chromu a v bílé barvě

21TSE HOME

Volitelně k dostání:
Při použití klíče TSE E-Keys lze  
otevírat a zavírat dveře bez nutnosti 
předávání PIN kódu!

Osvědčený klasický dveřní zámek
Klasické řešení mezi elektronickými dveřními zámky 
TSE HOME 4001. Dveře se otevírají zadáním šestimíst-
ného kódu nebo pomocí bezdrátového klíče TSE E-Key. 
Pro TSE HOME je možné naprogramovat maximálně 
šest uživatelů (tajný kód a až pět klíčů E-Key).

Vložku lze namontovat bez jakéhokoliv vrtání a pokládání 
kabelů. Stávající kování zůstává zachováno. Cylindrická 
vložka TSE HOME vyhovuje všem tloušťkám dveří do  
120 mm (od 30/30 mm do 60/60 mm). Maximální  
dosah bezdrátového přenosu klávesnice čtyři metry 
umožňuje, aby byla namontována na místě dle potřeby 
uživatele. To znamená, že nemusí být upevněna bezpro-
středně u dveří, ale tam, kde to bude dobře vypadat.  
Klíč TSE E-Key má dosah tři metry. Je zajištěna také 
nezbytná bezpečnost: Zámek TSE HOME je standardně 

vybaven ochranou proti neoprávněné manipula-
ci. Pokud třikrát za sebou zadáte chybný 

kód, zablokuje zámek obsluhu.
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Bezdrátový klíč TSE E-Key  
TSE 5103 E-Key
• Otevírání dveří stisknutím tlačítka
• Snadné programování pomocí klávesnice  

k zámku TSE HOME 4001
• Otevírání bez nutnosti předávání PIN kódu  

k dveřnímu zámku, např. pro různé skupiny  
osob (pečovatelská služba, pracovníci úklidu atd.) 

• Použitelné pro sadu TSE HOME 4001 Nerezový kryt TSE EBL
Nerezový kryt zajišťuje ochranu  
před vandalismem a zároveň  
zabraňuje zahlédnutí kódu  
jinou osobou při zadávání.

• Snadné nasazení krytu
• Vhodný pro TSE HOME 4001

TSE HOME TSE HOME
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Prospekt ENTRY-TSE HOME pro CZ

Elektronické  
přístupové  
systémy

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

Phone: +49 (0) 23 35 965 30
Fax: +49 (0) 23 35 965 390
E-Mail: export@burg.biz


