
Elektronische  
toegangssystemen
Gemakkelijk in  
gebruik en beheer



Ellsys® staat voor onze software pakketten. 
Hierin hebben we een onderscheid in een 
uniek online in the Cloud software systeem. 
En een offline systeem met software pakket 
voor lokale programmering. Al deze soft-
ware pakketten blinken uit in program meer- 
en beheer gemak. 

ELLocks® is de benaming voor 
elektronische componenten 
zoals elektronisch deurbeslag, 
wandlezers en cilinders.

ELLcam® is de  benaming 
voor  elektronische 
lockersloten.

Of u nu een toegangssysteem zoekt voor één voordeur of 
voor meerdere complexen. Een codeslot voor één sleutel
kast of voor een complete lockerkastenwand.  Mauer® 
Locking Systems kan sluitsystemen op maat  aanbieden. 

Online
Wilt u altijd op uw huidige locatie uw toegang kunnen beheren of 
heeft u meerdere locaties welke u centraal wilt beheren? Dan zijn 
onze ELLocks® online sloten in combinatie met ELLsys® in the Cloud 
software ideaal voor u. 

Offline
Wilt u een systeem welke eenvoudig is te programmeren en te 
beheren ter plekke van de deur? Met een eenvoudig software pakket 
op uw laptop of zelfs zonder software is ELLocks® offline daarvoor 
het ideale systeem. Een eenvoudig systeem zonder opsmuk. Enige 
voorwaarde is dat u voor mutaties naar de deur moet. 

Voor elke situatie een  
geschikte oplossing



Software ‘in the  
Cloud’ met beveiligde 

private Cloud

Real-time uitlezen van 
deur- en gebruikers-

gebeurtenissen

Toegang vanaf PC,  
tablet of mobiel

Online 
batterijstatus

Onbeperkte kalenders, 
schema’s, gebruikers-
groepen en tijdzones

Geschikt voor elke  
Mifare® kaart. Gratis 

Cloud Software (SAAS)

Direct programmeren, 
blokkeren of updaten  
van gebruikerskaarten

Speciale software  
voor mobiel

online
Altijd en overal toegang

ELLsys® online is een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk softwaresysteem 
waarmee u de online ELLocks® en ELLcam® componenten kunt beheren en 
programmeren. ELLsys® online is toegankelijk vanaf elke locatie met een 

internetverbinding, dit kan met uw PC, laptop, tablet of smartphone.  
De software wordt gratis ter beschikking gesteld (SAAS). Het systeem is 

 geschikt voor middelgrote en grote bedrijven en instellingen.

“ De software is perfect, overzichtelijk  
en gebruiksvriendelijk. De veranderingen 
worden snel en correct doorgevoerd in 
de sloten. De ervaringen zijn zeer 
 positief. Het systeem is geruisloos door 
de medewerkers geaccepteerd.” 
 
Eric Renson 
Accommodatie beheerder van Xtra Den Haag



Geschikt voor  Mifare®-  
kaart, tag of sleutelclip

ELLocks® online  
Mifare® wandlezer

Tot maximaal 3.800 gebruikers 

ELLcam® 2.0 Mifare®  
online lockerslot 

Wisselende  of 50 vaste gebruikers

ELLocks® online handle
Geschikt voor 250 gebruikers (uit te breiden naar 2.000)

Batterijgevoed  
(3x AAA)

Binnenvariant: IP54
Buitenvariant: IP55 (SKG**)

Geschikt voor PC 55, 72  
of 92 mm sloten of blind 
beslag

Ook geschikt voor 
 krukbediende  
(meerpunts-) sloten  
en zelfvergrendelende 
panieksloten

Altijd en overal toegang 
met de online componenten

“ Het beheer van 939 woningdeuren  
en alle  centrale toegangsdeuren wordt 
gedaan  middels het in the Cloud soft-
ware pakket. De software oogt simpel 
maar biedt alle  mogelijkheden. Dat is 
de kracht van het systeem.” 
 
John Kemme 
Projectmanager Snippe projecten



offline
Eenvoudig en kostenefficiënt

ELLsys® offline is een elektronisch softwarepakket waarmee u bij de deur  
de offline ELLocks® en ELLcam®2.0 componenten kunt programmeren.  
U kunt dit ook eenvoudig doen met behulp van een programmeerpas.  

Uw beheerkosten blijven hiermee laag. Het systeem is geschikt voor kleine 
en middelgrote bedrijven en instellingen.

Geen computer of 
aparte software nodig

Lage  
beheerkosten

Al vanaf één  
deur mogelijk

Lage  
installatiekosten

“ Mauer® heeft ons pand voorzien van  
een gecombineerd sluitsysteem van 
elektronische offline en mechanische 
cilinders. Dit is erg praktisch in beheer 
en gebruik.” 
 
Dhr. Benschop  
HB belastingadvies en administratiekantoor 
Montfoort



ELLocks® Mifare® offline 
code/wandlezer

Voor maximaal 200 gebruikers

ELLocks® Mifare® cilinder
Voor maximaal 
97 gebruikers

ELLcam® Mifare® classic
Voor wisselende gebruikers  of  
maximaal 50 vaste gebruikers

Batterijgevoed
(3x AAA) 

ELLocks® offline handle
Tot 250 gebruikers te programmeren kruk bediend beslag

Eenvoudig en kostenefficiënt 
met de offline componenten

Geschikt voor  Mifare®-  
kaart, tag of sleutelclip

Geschikt voor PC 55, 72  
of 92 mm sloten of blind 
beslag

Binnenvariant: IP54
Buitenvariant: IP55 (SKG**)

Ook geschikt voor 
 krukbediende  
(meerpunts-) sloten  
en zelfvergrendelende 
panieksloten



Horizontaal

Zwart 
horizontaal

Ook leverbaar: 

Batterijgevoed
(3x AAA)

Batterijgevoed
(9V blokbatterij)

Goed voor 
20.000  
handelingen

Goed voor 
15.000  
handelingen

Verwisselbaar 
zonder volledige 
demontage

Verwisselbaar 
zonder volledige 
demontage

Vergrendeling 
door sluitlip

ELLcam® Classic code
Lockers openen en sluiten met een eigen code

ELLcam® 2.0
Het ideale lockerslot voor zowel vaste als wisselende gebruikers

Varianten voor:

 1 vaste gebruikers

 5 vaste gebruikers

 Wisselende gebruikers

Te programmeren voor:

1 vaste gebruiker

Wisselende gebruikers  
voor beperkte of  
onbeperkte tijd

Eenvoudig in montage  
en gebruik

Zwart 
verticaal

Aluminium behuizing met 
volmessing cilinderkern

Behuizing van 
slagvast poly-
propyleen

Slijtvast Makrolon® 
codeveld

Eenvoudig in montage  
en gebruik

Instelbaar voor vaste 
ontgrendeltijd

Elektrische noodsleutel 
ontgrendeling

Vergrendeling 
door sluitlip



Keuze in systeem bepaald?  
Uw systeem gebruiken

Elektronische sleutels

Er bestaan meerdere varianten voor uw 
 elektronische sleutel. De Mifare® chip is 
 leverbaar in de vorm van een creditcard, 
 sleutelhanger of sleutelclip, maar u kunt ook 
uw  eigen bestaande Mifare® kaart gebruiken.

Creditcard, OV-chipkaart of 
eigen bestaande Mifare® kaart

Sleutelhanger

Sleutelclip

Toebehoren

Noodstroomvoorziening
Handig voor het beheren van 
batterijgevoede  systemen. 
Wordt geleverd met bijbe-
horende USB kabel.

USB Bureaulezer
Voor het programmeren van 
online Mifare® kaarten.

SLA token
Voor het veilig inloggen in  
the cloud.

RVS montage plaat
Voor het afdekken van gaten 
van het oude beslag.

Support

Iedereen heeft zijn eigen wensen op het gebied 
van veiligheid, sfeer, luxe en comfort. Wij 
kunnen u adviseren over de mogelijkheden en 
ondersteunen bij de installatie. Mocht u achter-
af nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht 
bij onze helpdesk.

Toepassingen

Onze systemen kunnen worden toegepast  
in verschillende gebieden.

Educatie
Scholen
Universiteiten
Bibliotheken

Hotel & vrije tijd
Fitnessclubs
Golfbanen
Hotels
Wellness/saunacenters 
Campings
Theaters
Winkelcentra

Gezondheidszorg
Ziekenhuizen 
Klinieken
Laboratoria

Kantoor
Kantoren 
Bedrijfspanden
Overheidsgebouwen
Productiebedrijven Service AdviesInstallatie

sales@mauerlocks.com

033 - 455 09 00



Postbus 56 
3800 AB Amersfoort NL 
Spaceshuttle 23 
3824 ML Amersfoort NL 
Tel +31 (0)33 455 09 00 
Fax +31 (0)33 455 09 44 
info@mauerlocks.com 
www.mauerlocks.com


