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Wandlezers en terminals



Meer verbindingen, 
meer controle
ENiQ wandlezers en terminals.

Het brede aanbod van ENiQ 

wandlezers en terminals geeft u nog 

meer vrijheid en controle over uw 

ENiQ Security Ecosystem. Van het 

eenvoudig openen van schuifdeuren 

tot het schrijven van unieke toegangs-

rechten tot specifieke sleutelkaarten, 

uw wandlezers en terminals fungeren 

als extra beveiligingspersoneel in  

uw hele organisatie. Deze producten 

maken zaken gemakkelijker voor u  

en al uw dagelijkse gebruikers.

n  ETHERNETVERBINDING 

  Alle wandproducten centraal  

beheren, updaten en controleren.
n  AC/DC-VOEDING

  U hoeft geen batterijen te vervangen, 

ideaal voor passages met veel verkeer.

n  MIFARE-COMPATIBEL

  Volledig inzicht in wie waar  

naartoe gaat en wat doet.
n  STRAK ONTWERP

  Net zo subtiel of gedurfd als  

de rest van uw interieur.

n  MULTIFUNCTIONEEL

  Bedien objecten zoals garagedeuren, 

schuifdeuren of alarmsystemen.
n  STANDALONE TERMINAL 

  Autoriseer en blokkeer personen op 

afstand voor meer veiligheid.

Voordelen
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ENiQ® AccessManager
Als uw AccessManager één ding perfect  
kan, dan is het wel dat hij veel kan!

Voordelen

n  Controleer en monitor de  

binnenkomende personen. 
n  Perfect voor deuren met veel 

verkeer, zoals de entree van een 

kantoorgebouw. Geen batterijen  

die vervangen moeten worden = 

minder kosten en moeite.
n  Dezelfde transponder gebruiken 

voor uw toegangscontrole- 

systeem en voor uw printer-id  

of kassa betaalsysteem
n  Gebruik PLC’s voor het beheer  

van speciale functies, zoals een 

sluisfunctie met twee toegangs-

deuren, schakel uw alarmsysteem 

in en uit of open uw garagedeur, 

gewoon met uw transponder.
n  Design-opties maken het zo 

op vallend of onopvallend als u 

wenst. U hoeft uw kantoordesign 

niet aan te passen aan de  

AccessManager. 
n  Directe verbinding met Ethernet 

door gebruik te maken van de  

bestaande netwerkkabel  

(Ethernet), zonder extra installaties.  

Zelfs de voeding krijgt hij via  

dezelfde netwerkkabel (POE).
n  Controller en lezer in één  

apparaat, waardoor minder  

ruimte en investeringen nodig zijn.  

Geen extra aparte controller nodig.

Gebruik

De ENiQ AccessManager is een veel 

toegepast product in een digitaal 

sluitsysteem met een ruime keuze aan 

mogelijkheden en toepassingen.  

Hij kan worden gebruikt als een stand-

alone wandlezer, of als een apparaat 

dat geïntegreerd is in een systeem.

Hij kan deuren, schuifdeuren, garage-

deuren en parkeerslagbomen openen, 

verlichting inschakelen, alarmsystemen  

activeren, noem maar op! U kunt hem 

direct op een wand monteren of hem 

op een inbouwdoos monteren wat maar 

het beste bij uw situatie en ontwerp 

past. U kunt hem ook verbinden 

met uw ENiQ Security Ecosystem 

via een TCP/IP-netwerk, waardoor u 

realtime inzicht krijgt in alle toegangs-

gebeurtenissen via Ethernet.
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Maximum voor lezers



ENiQ® Terminal 
en ITT - Intelligent 
Transponder Terminal

HAAL UW AUTORISATIES OP -  

WANNEER U MAAR WILT 

De ENiQ ITT kan op elk moment  

gegevens op uw kaart of transponder  

schrijven. Gewoon tegen de lezer 

houden en klaar! U heeft direct 

toegang. Zorg ervoor dat u bent  

aangesloten op een TCP/IP-netwerk 

om te profiteren van de ENiQ  

software voor toegangsbeheer. 

De ENiQ AccessManager Terminal 

Met de terminal kunt u bij het  

betreden van het gebouw uw  

autorisaties voor bijvoorbeeld  

de komende 24 uur valideren. 

Voordelen

Alle voordelen van de  

ENiQ AccessManager, plus:
n  Tijd en geld besparen.  

Geen servicepersoneel nodig om 

het systeem te onderhouden of  

apparaten te updaten.  

Uw medewerkers hoeven niet| 

meer naar de afdeling personeel  

te gaan voor toegangsrechten.
n  Door Data on Card te gebruiken 

kunt u nu uw beveiliging  

verbeteren door de validatietijd  

te verkorten. Medewerkers kunnen 

nu met van tevoren vastgestelde 

tussenpozen nieuwe toegangs-

rechten ophalen.
n  Met de Terminal-passieve lezer 

buiten uw gebouw kunnen uw 

medewerkers nieuwe validaties 

krijgen, maar hackers hebben  

geen kans om van buitenaf aan  

te vallen. Met de ITT binnen uw 

object kunnen uw medewerkers 

lokaal nieuwe toegangsrechten  

of wijzigingen ophalen zonder  

dat ze naar de afdeling personeel 

of Facility Management hoeven  

te gaan.

Gebruik

De Terminaloplossingen van ENiQ zijn 

ideaal in combinatie met de Data on 

Card programmeermethode van uw 

ENiQ Security Ecosystem: hiermee kunt 

u op afstand toegangsautorisaties op 

alle transponders (her)schrijven. Ideaal 

voor organisaties met meerdere locaties. 

Ze kunnen ook een centrale rol 

spelen in een strakker beveiligings-

protocol, waarbij medewerkers 

regelmatiger hun rechten moeten 

vernieuwen; maandelijks, wekelijks,  

dagelijks. Meer controle, meer 

inzicht, zonder extra inspanning.

ENiQ ITT
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ENiQ® Module Reader

Met de ENiQ Module Reader maakt u 

elke bestaande intercom-module,  

communicatiemodule voor de  

voordeur of brievenbusmodule tot  

een geïntegreerd onderdeel van uw 

ENiQ Security Ecosystem.  

Hierdoor worden systemen van  

andere fabrikanten, zoals Siedle of 

Ritto, compatibel met uw ENiQ  

apparaten, zodat u niet hoeft te  

investeren in dingen die u al hebt. 

Met zijn vele design-opties en kleine 

formaat is de Module Reader altijd 

een ideale aanvulling op uw huidige 

installatie die alle functies van de  

ENiQ AccessManager toevoegt.

n  Perfecte optische integratie  

in uw bestaande module of 

intercom systeem van 

 andere fabrikanten.
n  Altijd met de controller,  

n  Behnke - antracietgrijs RAL 7016.
n  ELCOM - antracietgrijs RAL 7016.
n  RITTO Acero - antracietgrijs RAL 7016.
n  Relino - zilver-metallic.

geen extra elektronisch  

apparaat nodig.
n  Voorkom dat iemand uw  

gebouw kan betreden wanneer  

het alarm wordt geactiveerd.

n  VOX-IO Easy - grijs, lichtgrijs.
n  RITTO Portier - wit, 

 zilver-metallic, grijsbruin, titaan.
n  VOX-IO Touch - zwarte glasoptiek.

Voordelen

Kleurenopties

Alle voordelen van de ENiQ  

AccessManager, plus:
n  Altijd de juiste ENiQ-compatibele 

lezer voor uw bestaande module  

of intercomsysteem.

n  Siedle - wit, zilver-metallic, 

zwart-hoogglans, ‘barnsteen’-metallic, 

donkergrijs-metallic, titaan-metallic.
n  Baudisch - antracietgrijs RAL 7016.

Niet de gewenste kleur gezien? Geen zorgen, wij kunnen u nog meer kleuropties bieden. Neem contact met ons op voor meer informatie.



Voordelen

n  Eenvoudige en voordelige  

installatie.
n  Grote en snelle datacapaciteiten.
n  Integreer duizenden apparaten  

in uw systeem.
n  Compatibel met standaard 

netwerkcomponenten zoals  

switches & hubs.
n  Toekomstbestendige netwerk-

mogelijkheden.

ENIQ® RF NetManager
Communicatiemodule.

De ENiQ RF NetManager is een  

communicatiemodule die uw 

ENiQ-apparaten, zoals ENiQ Pro  

digitale cilinders, verbindt met uw 

TCP/IP-Ethernet netwerk.

De RF NetManager maakt draadloos  

verbinding met de apparaten, waardoor 

u uw gehele ENiQ Security Ecosystem 

vanuit één locatie kunt bedienen.
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Uw deskundige beveiligingsadviseur:

NEXT LEVEL BEVEILIGING  

EN CONTROLE

Met uw ENiQ wandlezers en terminals 

kunt u telkens nieuwe lagen van 

beveiliging en controle toevoegen, 

waardoor een geavanceerd 

Security Ecosystem met een grotere 

nauwkeurigheid dan ooit ontstaat, 

zonder gecompliceerd te worden. 

Een perfecte mix van centrale en 

gedecentraliseerde controle staat 

tot uw beschikking.

DOM NEDERLAND

Tiber 32 - 34

2491 DH Den Haag
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