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Een allround krachtpatser
zonder compromissen
ENiQ Pro.

Betrouwbaar, sterk, slim, veelzijdig.

het gebruiksgemak wordt aangetast.

Uw ENiQ Pro digitale cilinders kunnen

Overigens, hij ziet er ook nog geweldig

echt alles doen wat u wilt zonder

uit! Het is het perfecte werkpaard om

dat de hoge mate van beveiliging of

uw Security Ecosystem op te bouwen.

De voordelen
n

	HOOGSTE BEVEILIGINGSCLASSIFICATIES

PLUG & PLAY

	Eenvoudige toegang tot

	De installatie is een koud kunstje,

Geen zorgen! Hij heeft alle tests

omdat de cilinders eenvoudig zijn om

volgens de hoogste veiligheids

te bouwen naar een andere lengte.

normen uitstekend doorstaan.
n

n

n

VEELZIJDIG
Hoe specifiek uw beveiligings

zijn taak.

wordt buitengesloten. *
n

duurzame kwaliteit!

	U kunt altijd contact maken
met uw cilinders.
n

HOGE DUURZAAMHEID

	Deze cilinders zijn van

CONNECTIVITEIT

behoeften ook zijn, uw ENiQ Pro
digitale cilinder is klaar voor

	VOLLEDIGE INGEBOUWDE

de batterijen, zodat u nooit

n

VEEL VARIATIES

	Perfect ontworpen voor

EENVOUDIG BATTERIJEN

elke situatie.

VERVANGEN

*gaat bij normaal gebruik van de batterij ongeveer twee tot drie jaar mee.
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Een cilinder die alles doet
De ENiQ Pro digitale cilinders kunnen worden gebruikt
in elk beveiligingssysteem en elke beveiligingssituatie;
zo veelzijdig zijn ze!

Ook bij wijzigingen in uw organisatie

elke deur worden geïnstalleerd,

past de ENiQ Pro zich dankzij het Plug

waardoor zelfs de meest basale

& Play systeem en uitgebreide functies

deur een integraal onderdeel van

naadloos aan uw wensen aan.

uw Security Ecosystem wordt –
eenvoudig, maar betrouwbaar,

Deze digitale cilinders kunnen als
toegangssysteem in vrijwel

veilig en van de hoogste kwaliteit.

Waar te gebruiken
n

	
ENiQ Pro kan overal worden
ingezet, waar traditionele

n

	
Kantoren en overheidsgebouwen.

n

	
Scholen en universiteiten.

n

	
Gebouwen voor de gezondheidszorg

n

	
Winkelcentra, restaurants, etc.

mechanische sluitsystemen
niet aan uw eisen voldoen.

en verpleeghuizen.
n

	
Banken en hotels.
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Grote verscheidenheid
Er is een ENiQ Pro voor iedere toepassing.

De ENiQ Pro is verkrijgbaar in

beschikbaar in vier profielen. Om een

12 varianten, elk ontworpen voor

lang verhaal kort te maken: er is een

een specifiek doel. Elke variant is

ENiQ Pro voor iedere toepassing.

Hoge kwaliteit
n

	
Spatwaterbestendig conform
beschermingsklasse IP65.

n

	
Brandwerend conform
beschermingsklasse T90.

n

Voldoet aan boor- en trekbeveiligingsrichtlijnen in
overeenstemming met SKG***
keurmerk (cilinders in europrofiel)

DUBBELE KNOPCILINDER

CILINDER ZONDER BINNENKNOP

De binnenknop kan altijd worden
bediend: De externe elektronische lezer

HANGSLOT

wordt door de transponder aangestuurd
om toegang te verlenen. Afmetingen:
vanaf 30/30 mm.

HALVE CILINDER VOOR ZWENKHEVEL
Met terugverende meenemer. Geschikt
voor server- en patchkasten.

DUBBELZIJDIG LEZENDE CILINDER
Zowel de binnenknop als de buitenknop

HEVELCILINDER

kunnen vrij draaien, zodat identificatie

Geschikt voor brievenbussen, etc.

via een transponder nodig is om de deur

(alleen voor binnen).

aan beide zijden te openen of te sluiten.
Door verschillende toegangsrechten toe
te kennen aan de buiten- en binnenzijde,
kunt u nog gedifferentieerder uw
toegangsrechten toewijzen aan personen.

ENIQ EE
De Emergency Exit uitvoeringen van
ENiQ zijn conform DIN EN 179 en EN
1125 en zijn de juiste oplossing voor
vlucht- en hulpverleningsroutes.

HALVE CILINDER

De cilinders hebben een unieke eigen

Geschikt voor sleutelschakelaars,

schap die garandeert dat de meenemer

poorten, verdeelkasten. Afmetingen:

altijd wordt teruggezet in de 6-uur stand,

vanaf 30 mm.

zodat de antipaniekfunctie altijd werkt.

KORT-LANG CILINDER

De ENiQ EE is verkrijgbaar in drie

Voor installatie in een standaard

varianten:

opdekdeur met een deurdikte van 40 mm.
Afmetingen: vanaf 27,5 / 30 mm.
DUBBELE KNOPCILINDER VOOR
GLAZEN DEUREN
Met dezelfde functies als de standaard
dubbelknopscilinder, maar speciaal
afgestemd op glazen deuren.
Het robuuste roestvrijstalen ontwerp
geeft de stijlvolle, transparante glazen
deuren optische meerwaarde.
Afmetingen: vanaf 27,5 / 10 mm.

EE MET BINNENKNOP
EE ZONDER BINNENKNOP
EE MET MECHANISCHE
FUNCTIESLEUTEL

DIGITALE CILINDERS OP UW MANIER

de ENiQ App, met transponders

Uw ENiQ Pro digitale cilinders

of programmeerkaarten.

DOM NEDERLAND

kunnen op alle mogelijke manieren

Uw cilinders zijn klaar voor

Tiber 32 - 34

geprogrammeerd worden: via online

alle soorten toepassingen,

2491 DH Den Haag

connectiviteit en PC-software,

nu en in de toekomst.

T +31 (0)70 - 319 30 06
E info@dom-group.nl

Uw deskundige beveiligingsadviseur:
HOBERG NV
Av. Edison 27
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 - 23 22 20
E info@hoberg.be

WWW.DOM-SECURITY.COM

Technische wijzigingen voorbehouden

door gebruik te maken van
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PROGRAMMEER UW ENIQ PRO

