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Elektronische 
deursluit- 
systemen

Met secuENTRY en TSE HOME op moderne wijze  
de deur openen en veilig afsluiten.

NOOIT MEER DE  
SLEUTEL VERLIEZEN!
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secuENTRY 
van BURG-WÄCHTER

Uw keuze, uw vrijheid! Met de elektronische deursloten 
van de secuENTRY serie behoort de sleutel definitief tot 
het verleden. Want u opent van nu af aan uw deur thuis 
of op het werk per code, met uw vingerafdruk of een 
actieve of passieve transponder. Vanzelfsprekend laten  
alle secuENTRY modellen zich ook per smartphone-app 
openen. Geheel nieuw: Met de secuENTRY BRIDGE laten 
de sloten zich zelfs op afstand openen – ongeacht waar 
ter wereld u zich ook bevindt. Zo slim was uw deurslot 
nog nooit!

Afhankelijk van het toepassingsgebied en uw eisenpak-
ket heeft u de keuze tussen de model-series secuENTRY, 
secuENTRY easy, secuENTRY easy plus en het instapmo-
del TSE HOME. De installatie is in alle gevallen denkbaar 
eenvoudig. Een internetaansluiting is niet nodig en  
u hoeft niet te boren of kabels te trekken! Op grond van 
de uitgekiende combinatie van comfort en gebruiksvrien-
delijkheid werden het secuENTRY easy systeem en de 
secuENTRY BRIDGE met de PLUS X AWARD 2020 
onderscheiden. 

MODERNE 
DEURSLUIT-
SYSTEMEN

Hier gaat u naar de secuENTRY film.

Twee bekroonde, excellente 
producten! De secuENTRY 
easy serie ontving in 2020 
de PLUS X AWARD voor 
high quality, design, bedie-
ningscomfort en functiona-
liteit. De secuENTRY BRIDGE 
werd voor high quality, 
bedieningscomfort en func-
tionaliteit onderscheiden.

secuENTRY easy secuENTRY BRIDGE
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HUIS & WONING.

BEDRIJVEN &  
INSTANTIES.

Gewapend voor alle toepassingen
Verloren sleutels behoren eindelijk voor goed tot het verle-
den – en daarmee ook de vaak schreeuwend dure kosten 
voor de vervanging! Met de elektronische deurcilinders 
van secuENTRY en TSE opent u in voortaan uw deur op 
moderne wijze per code, vingerafdruk, smartphone 
of transponder.

Thuis verhoogt het elektronische deurslot het persoonlijk 
comfort: gewoon de woning verlaten, zonder aan de las-
tige sleutel te hoeven denken. Want bij het openen via de 
gepersonaliseerde code of vingerafdruk heeft u uw sleutel 
altijd gegarandeerd “op zak”. De ervaring leert: Wie elek-
tronische deursloten eenmaal heeft uitgetest, 
wil nooit meer iets anders!

secuENTRYsecuENTRY4 5

Ontwikkeld voor:
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Voor particulier en zakelijk gebruik
Het secuENTRY systeem is voor privégebruik even goed ge-
schikt als voor toepassing in bedrijven, hotels en vakantie-
woningen. Want de elektronische deurcilinders kunnen tot 
maar liefst 50 verschillende gebruikers opslaan. Onderne-
mers hebben met de secuENTRY software permanent een 
perfect overzicht over de toegang van hun personeel en 
kunnen toegangsrechten per muisklik toewijzen – en dat 
zonder installatie van gecompliceerde netwerksystemen.

De bewezen deurslot-klassieker
De voordelige set 4001 is sinds jaar en dag een klas-
sieker onder de elektronische deursloten en heeft zich 
duizendvoudig bewezen. De deuropening geschiedt per 
zescijferige code of met de afstandsbediening TSE e-key.  
Per TSE HOME zijn maximaal zes gebruikers mogelijk  
(één pincode en maximaal vijf e-keys).
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secuENTRY: 
Vijf openings- 
methoden –  
De keuze is  
aan u!

Slechts één van vijf openingsva-
rianten: secuENTRY verandert de 
smartphone in een sleutel. Per 
KeyApp wordt de elektronische 
deurcilinder geopend.

Zo werkt secuENTRY 
Het hart van de secuENTRY technologie is de elektro-
nische deurcilinder. Deze geeft na ontvangst van het 
gecodeerde signaal de deurknop voor opening vrij. 
Overigens: Het verwisselen van uw oude, mechanische 
deurcilinder is denkbaar eenvoudig. In een paar minuten 
is de elektronische secuENTRY deurcilinder gemonteerd. 
En mocht u eens gaan verhuizen, kunt u uw secuENTRY 
deurslot heel eenvoudig uitbouwen en in de nieuwe 
woning terugmonteren. 

De openingsmethoden in vogelvlucht:
Smartphone: Opening via de gratis secuENTRY KeyApp. 
Code: Opening via de keypad met een zescijferige getals-
combinatie. De code kan vrij worden gekozen. Veilig-
heidsplus: Blokkeertijd bij driemalige verkeerde invoer.
Fingerprint: Opening via de keypad met de persoonlijke 
vingerafdruk, die vooraf wordt ingeleerd. Blokkeertijd bij 
driemalig gebruik met niet geautoriseerde vinger.
Actieve transponder: Opent de deur per knopdruk,  
het bereik bedraagt maximaal drie meter.
Passieve transponder: Opening via veilige RFID-trans-
missie. De elektronische deurcilinder leest de passieve 
transponder en geeft de deurknop vrij. Ideaal voor tal  
van gebruikers.
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Deuropening per code of fingerprint 
Met de secuENTRY keypad opent u de elektronische 
deurcilinder op twee verschillende manieren. Ofwel met 
code of aanvullend met de eigen vingerafdruk (keypad- 
variant Fingerprint). De keypad wordt heel eenvoudig in 
de nabijheid van de elektronische deurcilinder op de huis-
wand vastgekleefd of vastgeschroefd. Het bereik van het 
gecodeerde Bluetooth-signaal bedraagt tot maximaal vier 
meter. Aldus zijn er tal van mogelijkheden om de keypad 
op een geschikte plaats te monteren.  

Verder voordeel van de keypad: Met het toetsenblok 
beheert u heel gemakkelijk de gebruikers, ongeacht of 
deze via code, fingerprint of transponder het secuENTRY 
deurslot openen.

Het display geeft bij ieder gebruik de batterijstand aan.  
De gemiddelde gebruiksduur van een batterij-set bedraagt 
overigens ca. twee jaar. Mochten de batterijen op korte 
termijn verwisseld moeten worden, wordt dat op de key-
pad gesignaleerd. U wordt tegelijk geïnformeerd, of  
de batterijen in de keypad of in de cilinder verwisseld 
moeten worden.

De keypad 
opent deuren 
en beheert de 
gebruikers.

8 BURGprotect™8 9secuENTRYsecuENTRY

Het toetsenblok wordt op de 
huiswand gemonteerd. Het 
bereik tot de secuENTRY cilinder 
bedraagt maximaal vier meter.
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Deuropening op de moderne manier
Bijna niemand gaat tegenwoordig nog het huis uit  
zonder smartphone. Wat ligt er dan meer voor de  
hand om de smartphone te veranderen in een sleutel?  
De gratis secuENTRY KeyApp voor iOS en Android maak 
het mogelijk!  

Met de KeyApp laten zich willekeurig veel secuENTRY 
deursloten openen en sluiten. Een klik op uw smartpho-
ne is al voldoende, om de secuENTRY deurcilinder vrij te 
geven. Daarnaast kunnen via de verschillende toetsen 
met directe toegang uw meest gebruikt sloten nog sneller 
geopend worden.

Via de historie-functie heeft u bovendien altijd een com-
pleet overzicht, wie uw huis of woning het laatst betre-
den heeft. Uiteraard is de Bluetooth verbinding voor de 
communicatie tussen KeyApp en secuENTRY deurcilinder 
gecodeerd en aldus veilig.

De smartphone is vanzelfsprekend slechts één variant,  
om de verschillende secuENTRY deursloten te openen en 
te sluiten. Afhankelijk van het model blijft opening via 
code, de eigen vingerafdruk en actieve en passieve  
transponder mogelijk.

De eigen huisdeur altijd onder con-
trole: Met de secuENTRY KeyApp 
bedient u heel gemakkelijk de elek-
tronische deurcilinder. Na indrukken 
van de button op de smartphone is 
de secuENTRY deurcilinder vrijge-
schakeld en laat deze zich openen 
en sluiten.

De smartphone ver    andert in een sleutel.

secuENTRY

Gratis voor iOS en Android: 
In uw eigen store kunt u de Key-
App secuENTRY downloaden. 

BURG-WÄCHTER KG
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secuENTRY BRIDGE: Het volgende level van slimme deur-
opening is bereikt! Want met de secuENTRY BRIDGE slaat 
u een brug tussen WLAN/WIFI bij u thuis en het secuENTRY 
deurslot. Dat wil zeggen: U opent heel gemakkelijk van 
waar u ook bent uw huisdeur en kunt u bezoek, kinderen 
of werklieden binnenlaten. Hoe dat in z’n werk gaat? Heel 
eenvoudig! Met de secuENTRY KeyApp verzendt u het ope-
ningssignaal per smartphone naar de secuENTRY BRIDGE. 
De BRIDGE stuurt een gecodeerd Bluetooth-signaal naar uw 
maximaal vier meter verwijderde secuENTRY deurcilinder.  
En reeds kunnen uw gasten de deur openen.

Bovendien biedt de secuENTRY BRIDGE aanvullende slimme 
features. Zo kunt u met één secuENTRY per deurcilinder 
toegangscodes met een tijdslimiet programmeren, bijvoor-
beeld voor vakantiewoningen. Een perfecte aanvulling 
vormt de slimme deurintercom Door eGuard Video Bell 
DG8500. Hiermee kunt u live zien, wie er op de deurbel 
drukt en uw huisdeur op afstand openen.

12 secuENTRY 13
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Open uw  
huisdeur waar 
ter wereld  
u ook bent!

De secuENTRY BRIDGE biedt  
toegang voor gasten, kinderen  
en dienstverleners – ook bij 
afwezigheid.

Techniek die overtuigt:  
De secuENTRY BRIDGE van 
BURG-WÄCHTER werd met de 
PLUS X AWARD 2020 voor high 
quality, bedieningscomfort en 
functionaliteit onderscheiden. 

secuENTRY 13

Met de secuENTRY BRIDGE gaat uw deurslot online!
De smartphone verandert in een afstandsbediening voor uw 
huisdeur: Via de gratis KeyApp stuurt u een openingssignaal 
naar de secuENTRY BRIDGE. Deze geeft het signaal door 
naar uw secuENTRY deurslot, uiteraard gecodeerd en aldus 
veilig. Zo wordt uw leven zonder sleutel nog slimmer!
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Passieve transponder: De passieve transponder wordt 
door de secuENTRY deurcilinder uitgelezen. Is de autorisatie 
aanwezig, laat de deur zich openen. De communicatiemo-
dus RFID (radiofrequency identification) geschiedt via de 
veilige coderingsmethode MIFARE® DESfire®. Dankzij de 
eenvoudige en snelle toewijzing van rechten is de handza-
me passieve transponder bij uitstek geschikt voor bedrijven 
en overal, waar tijdbegrensde toegangsrechten vereist zijn. 
In huis en woning is de voordelig geprijsde passieve trans-
ponder bijvoorbeeld geschikt voor kinderen. En mocht de 
chip weg raken, kan deze heel eenvoudig uit het systeem 
worden gewist. De vinder kan de deur dus niet meer 
openen. Een extra voordeel: De passieve transponder 
benodigt geen batterijen en is daardoor onderhoudsvrij!

Deuropening met 
transponder.

14 secuENTRY 15secuENTRY

Actieve transponder: De actieve transponder verzendt per 
knopdruk een gecodeerd Bluetooth-signaal naar de deurcilin-
der. De deur kan vervolgens geopend of gesloten worden.  
Het bereik tussen transponder en deurcilinder bedraagt maxi-
maal drie meter. De actieve transponder is met alle secuENTRY 
deurcilinders compatibel. De toegangsrechten laten zich heel 
eenvoudig via de secuENTRY software of via de keypad  
(vanaf modeljaar 2018) programmeren.

BURG-WÄCHTER KG
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5601  
PINCODE

5602  
FINGERSCAN

Pincode ✓ ✓
Fingerscan ✗ ✓
Toegangen via 
smartphone

Max. 49

Toegangen via ac-
tieve transponder

Max. 49

Toegangen via pas-
sieve transponder ✗
Aantal gebruikers-
codes

Max. 49 (excl. 1 admincode)

Aantal pincodes Max. 50

Aantal fingerprints Max. 24

Inclusief mech. 
noodslot ✓
Gegevensover-
dracht 
AES-gecodeerd

✓

Beschermings-
niveau van het 
toetsenblok

IP 65 IP 55

5651  
PINCODE

5652  
FINGERSCAN

Pincode ✓ ✓
Fingerscan ✗ ✓
Toegangen via 
smartphone

Max. 49

Toegangen via ac-
tieve transponder

Max. 49

Toegangen via pas-
sieve transponder

Max. 49

Aantal gebruikers-
codes

Max. 49 (excl. 1 admincode)

Aantal pincodes Max. 50

Aantal fingerprints Max. 24

Inclusief mech. 
noodslot ✓
Gegevensover-
dracht 
AES-gecodeerd

✓

Beschermings-
niveau van het 
toetsenblok

IP 65 IP 55

Leveringsomvang:  
1 toetsenblok, 1 cilinder,  
1 passieve transponder

Leveringsomvang:  
1 toetsenblok, 1 cilinder

BURG-WÄCHTER KG BURG-WÄCHTER KG

Scope of delivery:  
1 keypad, 1 cylinder
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Voordeel: Met de software kunt u heel comfortabel de 
gebruikersrechten toewijzen. Het maakt daarbij niet uit, of 
deze via een code, actieve/passieve transponder of smartp-
hone de deur moeten openen. Flexibeler gaat het niet!

Netwerkkabels zijn niet nodig! De gegevens worden 
via een USB-adapter of per app naar de deursloten 
gezonden! (bereik ca. 4 m)

18
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Systeem software secuENTRY 5750 
Eenvoudige configuratie en programmering
Heeft u meerdere secuENTRY sluitcilinders in gebruik,  
of worden er deuren van verschillende personen gebruikt, 
behoudt u met de secuENTRY 5750 systeemsoftware altijd 
het overzicht. Tenslotte wilt u weten, wie wanneer welke 
deur mag openen en wie niet.

De secuENTRY software beheert tot maximaal 15 gebrui-
kers en acht deuren. Dat maakt haar ideaal geschikt voor 
toepassingen in de privésfeer en voor kleine bedrijven. 
Bijkomend voordeel: Een permanente verbinding tussen de 
software en de secuENTRY deurcilinder is niet noodzakelijk.

Inzetbaar voor alle secuENTRY en secuENTRY plus sets.

secuENTRY 5710 passieve transponder
• Eenvoudig programmeerbare toe-

gangsrechten via software en keypad
• Toepasbaar voor de sets 

secuENTRY easy plus

secuENTRY 5713 actieve transponder 
(afstandsbediening)
• Eenvoudig programmeerbare toegangs-

rechten via software en toetsenblok (alle 
toetsenblokken vanaf modeljaar 2018)

• Via druk op de knop de deur openen
• Toepasbaar bij alle secuENTRY producten

secuENTRY 5670 BRIDGE 
•   Biedt afstandsbediening van secuENTRY 

sluitcilinders via KeyApp
• Internetaansluiting is een voorwaarde:  

na integratie in het thuis WiFi netwerk 
(2,4 GHz) zendt de BRIDGE een gecodeerd 
Bluetooth-signaal naar de secuENTRY 
sluitcilinder

• Familieleden, vrienden, handwerkers 
kunnen zo toegang verkrijgen – ook bij 
afwezigheid

• In combinatie met één secuENTRY per 
cilinder kunnen ook codes met een tijdsli-
miet voor bijv. vakantiewoningen worden 
geprogrammeerd

• Afstandsprogrammering via de KeyApp in 
combinatie met de secuENTRY software 
Light resp. Pro 

• Melding bij lage batterijstand van de 
sluitcilinder

• Via de KeyApp combineerbaar met de 
slimme deurintercom Door eGuard  
Video Bell 8500
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TSE HOME

BURG-WÄCHTER KG

Eigenschappen:

Admincode 1

Optionele 
TSE e-keys

5

Leverbaar in  
mat-chroom en wit

21TSE HOME

Optioneel leverbaar:
Met behulp van de TSE e-key kan  
de deur ook zonder doorgifte van de 
pincode worden geopend of gesloten!

De bewezen deurslot-klassieker
Onze klassieker onder de elektronische deursloten.  
TSE HOME 4001. De deuropening geschiedt per  
zescijferige code of met de afstandsbediening TSE e-key. 
Per TSE HOME zijn maximaal zes gebruikers mogelijk  
(één pincode en maximaal vijf e-keys).

De montage geschiedt zonder installeren van kabels of 
boren, het bestaande beslag blijft bewaard. De TSE HOME 
cilinder is daarbij geschikt voor alle deurdiktes tot maxi-
maal 120 millimeter (van 30/30 mm tot 60/60 mm). 
Dankzij het zendbereik van het toetsenblok van tot 
maximaal vier meter is montage flexibel mogelijk. Het 
hoeft dus dus niet direct naast de deurcilinder te worden 
aangebracht, maar op een plaats die visueel het best 
uitkomt. De TSE e-key heeft een bereik van drie meter. 
Ook voor de nodige veiligheid is gezorgd: TSE HOME is 

seriematig uitgerust met een manipulatiebeveili-
ging. Wordt er drie keer opeenvolgend 

een verkeerde code ingevoerd, 
schakelt de blokkeertijd in.
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Afstandsbediening TSE e-key  
TSE 5103 e-key
• Via druk op de knop de deur openen
• Eenvoudig via het toetsenblok van de TSE HOME 4001 

inleerbaar
• Openen zonder doorgifte van de pincode van het deurs-

lot, bijv. voor wisselende personengroepen (zorgdienst, 
reinigingspersoneel etc.) 

• Toepasbaar voor de set TSE HOME 4001 TSE RSV afdekkap EBL
RVS-afdekkap als bescherming  
tegen vandalisme en ongewenst  
meekijken bij code invoer.

• Probleemloos aan te passen.
• Geschikt voor TSE HOME 4001

TSE HOME TSE HOME
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Elektronische 
deursluitsys-
temen

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

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