
RONIS Tronic 

Toepassingen:
Scholen, Zwembaden, Fitness- en wellnesscentra, 
Ziekenhuizen, Lockerverhuur, Openbare gelegenheden, 
Personeellockers

RONIS Tronic is een eenvoudig te bedienen elektronisch 
pincodeslot en is toepasbaar op ieder type locker! Op het 
eenvoudig bedienbare codepaneel kan de gebruiker een 
4-cijferige code ingeven om de locker te sluiten en te openen. 
De beheerder kan altijd met de mastercode of USB masterkey 
(optioneel) het slot openen indien de gebruiker de code niet 
meer weet. 

Het slot is leverbaar in drie verschillende varianten voor iedere 
gebruikerswens. Van een basisversie zonder veel opties tot  een 
uitgebreide versie met diverse programmeermogelijkheden. 
Bovendien heeft het codepaneel een ergonomisch en robuust 
design en is het ook te gebruiken als handgreep.



Technische gegevens:
• IP klasse: IP45 (stofvrij en spatwaterdicht)
• Omgevingstemperatuur: 0°C tot +60°C
• Levensduur: > 250.000 cycli
• Batterij levensduur (AA): > 30.000 cycli / 2 jaar

Leverbaar in 3 varianten:

1. RONIS Tronic +
Het basismodel. De gebruiker kan met de 4-cijferige code het slot openen en de 
beheerder heeft met een mastercode en inspectiecode altijd de mogelijkheid om het 
slot te open.

2. RONIS Tronic EVO
Het uitgebreidere model. De beheerder heeft met een mastercode en inspectiecode altijd 
de mogelijkheid om het slot te open. Daarnaast is het slot ook te openen door de USB 
masterkey. Ook kan er af fabriek een automatische openingstijd ingesteld worden.

3. RONIS Tronic PRO
Dit model heeft alle functionaliteiten van het Tronic EVO slot en is daarnaast ook 
leverbaar met beheersoftware. Hiermee kan de beheerder altijd de instellingen van het 
slot wijzigen, zoals multi / single user modus, vrij/bezet LED-signalering, volume instellen, 
automatische openingstijd, gebruikers-en mastercodes. Deze instellingen kunnen altijd 
achteraf met een USB programmeersleutel bij de lockers gewijzigd worden.
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Ergonomisch en robuust design
Programmeerbare klok functie ingebouwd t.b.v. openen alle sloten
Geprogrammeerde gebruikerscode is overrulebaar door mastercode en USB hoofdsleutel 
Geschikt voor zowel droge als vochtige omgevingen (IP45)
Draadloos stand-alone systeem
Langdurige levensduur van de AA batterijen (30.000 handelingen of 2 jaar)
Eenvoudige montage, ook op bestaande lockers
Vervangen van de batterijen gaat zeer snel en eenvoudig
Verkrijgbaar in een Single-User en Multi-User variant




