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Het ultieme pakket
De ENiQ Guardian serie.

Wie had gedacht dat iets wat zo solide 

is er zo goed uit kan zien? 

De digitale beslaglezers uit de ENiQ 

Guardian serie zijn gebouwd om te 

voldoen aan de meest uiteenlopende 

situaties. In elke situatie wordt uw deur 

innovatief en elegant op het moment 

dat u een Guardian installeert.  

Natuurlijk zijn ze ook volledig  

compatibel met elke ENiQ configuratie 

die u wilt creëren, waardoor u hetzelfde 

beheer- en controlegemak hebt als die 

van elk ander onderdeel van uw ENiQ 

Security Ecosystem.

n INTUÏTIEVE FEEDBACK

  Duidelijke visuele signalen  

laten gebruikers direct weten of  

ze toegang hebben of niet. 
n EXTRA SOLIDE BOUWKWALITEIT

  Deze digitale beslaglezers zijn  

gemaakt om lang mee te gaan.
n TOEKOMSTBESTENDIG 

  Eenvoudig uit te breiden en  

te upgraden wanneer uw  

behoeften veranderen.

n GEMAKKELIJK IN GEBRUIK

  Slimme beveiliging hoeft niet  

moeilijk te zijn. 
n REDDOT DESIGN 

  Maak uw deuren en gebouwontwerp 

af met de bekroonde uitstraling.

De voordelen



De ENiQ Guardian serie.



ENiQ® Guardian
Gemaakt voor binnen.

Uw ENiQ Guardian biedt alle eigen-

schappen van de ENiQ Pro cilinders, 

maar nu in een compleet digitaal 

deurbeslag. Perfect voor gebieden die 

een aantrekkelijke oplossing  

voor toegangscontrole met een hoog 

beveiligingsniveau en een groot gebruiks-

gemak vereisen. Door zijn vorm met 

klassiek beslag en zijn intuïtieve 

bediening is deze oplossing bijzonder 

geschikt voor gebruik in drukke  

gebouwen zoals banken of scholen.

n Banken en hotels.
n Scholen en universiteiten.
n Winkelcentra, restaurants, etc. 

Toepassingen

n Kantoren en overheidsgebouwen.
n  Ziekenhuizen, klinieken en 

bejaarden tehuizen.

U-KRUK

L-KRUK

VERKROPTE U-KRUK

DUBBELHAAKS-KRUK
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n  Kan ook aan één zijde worden  

aangebracht indien vereist.
n  Behuizing: Blind, met  

profiel cilindergat of  

Zwitsers rond profiel

Specificaties

n  Breedte: 38 mm
n  Kan worden aangepast voor gebruik 

links of rechts in de deur.
n  Verschillende soorten krukken.
n  Elegant design in rvs kleur.

U-KRUK

L-KRUK

VERKROPTE U-KRUK

DUBBELHAAKS-KRUK



De Guardian S heeft dezelfde functies als 

de Guardian, maar met een versterkte 

buitenbehuizing en IP55-bescherming,  

waardoor dit product bijzonder ges-

chikt is voor buitendeuren die 

een hoger niveau van beveiliging en 

duurzaamheid vragen. De installatie 

vindt plaats vanuit de binnenzijde,  

wat de veiligheid verhoogt en de  

montage sterk vereenvoudigt. 

n  Banken en hotels.
n  Scholen en universiteiten.
n  Winkelcentra, restaurants, etc. 

n  Kantoren en overheidsgebouwen.
n  Ziekenhuizen, klinieken en  

bejaardentehuizen.

Toepassingen

ENiQ® Guardian S
Gemaakt voor buiten.
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ENiQ® Guardian S

n  Elegant design in rvs kleur.
n  Behuizing: Blind, met  

profiel cilindergat of  

Zwitsers rond profiel

n  Kan ook aan één zijde worden 

aangebracht indien vereist. 
n  Verschillende soorten krukken

n  Breedte: 47 mm
n  SKG*** keurmerk
n  Kan worden aangepast voor gebruik 

links of rechts in de deur.

Specificaties
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Uw deskundige beveiligingsadviseur:

PROGRAMMEER UW  

ENIQ GUARDIAN OP UW MANIER

Uw ENiQ Guardian digitale deurbeslagen  

kunnen op elke gewenste manier 

worden geprogrammeerd; via online 

connectiviteit en pc-software,  

door gebruik te maken van  

de ENiQ App, met transponders  

of programmeerkaarten.  

Uw ENiQ digitale deurbeslagen  

zijn klaar voor elke interactie,  

nu en in de toekomst.
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