
MAUER  Locking Systems biedt “Meer voor minder”.  
Als specialisten in hang- en sluitwerk en veiligheidssloten zijn 
wij innovatief, houden wij de productie volledig in eigen hand, 
hanteren wij een scherpe prijsstelling en doen wij wat de klant 
vraagt.

Onder het motto: ‘Close to You’,
wil MAUER  Locking Systems vooral dicht bij de vakhandel 
opereren en hem daar waar gewenst alle ondersteuning 
bieden. Want juist door die vakhandelaren is MAUER  Locking 
Systems in amper tien jaar tijd geworden tot wie ze nu is. 
Een gewaardeerde en gerespecteerde, innovatieve, snelle en 
fl exibele partner voor complete sluit- en locksystemen. 

Eigen productenlijn
Sinds 1999 is MAUER  Locking Systems gevestigd te 
Amersfoort. Naast de europese verkoop vindt hier ook 
assemblage plaats. Producten die ontstaan uit eigen 
innovaties worden ontwikkeld en geproduceerd in Bulgarije, 
waar MAUER  Locking Systems haar eigen fabriek heeft. 

Onderscheidend
MAUER  Locking Systems onderscheidt zich door steeds weer 
nieuwe innovaties in de markt te zetten, die direct aansluiten 
op de hedendaagse wensen van veiligheid, effi ciency, luxe en 
gebruikerscomfort. 
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MAUER  elektronisch Cam-Lock
Dit uiterst compacte slot heeft een modern uiterlijk en 
ergonomische vergrendeling die tevens als handgreep voor 
de deur dienst kan doen. Door de groene lens onder de 
greep is op afstand snel en duidelijk te zien of het slot vrij 
is of in gebruik. Het slot is speciaal ontwikkeld voor 
lockerkasten met veel wisselende gebruikers. De mastercode 
is een uitkomst als men de code vergeten is. Bijzonder is de 
2e mastercode die de ‘gebruikerscode’ in tact laat.

Zeer eenvoudige montage
De maatvoering van het Cam-Lock maakt uitwisseling 
met standaard plaatcilinders mogelijk. Lockersystemen met 
sleutelsloten kunnen heel eenvoudig worden voorzien van dit 
nieuwe slot zonder ombouwkosten.

Voordelen:
• compatible met plaatcilinders
• Beheer met Mastercode’s of mastercard
• Blokkering na 4 foutief ingevoerde codes
• Noodstroomvoorziening d.m.v. 9 volt batterij 

op het bedieningspaneel
• Minimaal 15.000 openingen per batterij
• Extreem laag energieverbruik
• Printplaat (pcb) met microprocessor, 

gebaseerd op smd technologie

Gebruiksvriendelijk
• Lockersloten zijn onafhankelijk van overige 
 sluitsystemen
• Vrijwaring van sleutelmanagement
• Verantwoording bij beheerder en gebruikers
• Slotgreep draaien = sluiten
• Direct zichtbaar vrije kast door opvallende groene lens
• Reservering van vakken oplosbaar met mastercode
• Mastercode kan eenvoudig gewijzigd worden
• Robuuste uitvoering
• Succesvolle testresultaten onder extreme 
 omstandigheden

Doelgroepen 
MAUER  elektronisch Cam-Lock:
• Fitnessclubs
• Golfbanen
• Wellness Centers / Sauna’s
• Ziekenhuizen
• Klinieken
• Scholen
• Universiteiten
• Bibliotheken
• Overheidsgebouwen
• Kantoren
• Productiebedrijven
• Hotels
• Campings
• Theaters
• Winkels en Shoppingcenters

Leverbare uitvoering
De ELL-cam is leverbaar in verschillende uitvoeringen.
Functie:  4-cijferige Code wisselende gebruikers

5-cijferige Code vaste gebruikers
Mifare® kaart 13.56MHz wisselende gebruikers
EM marin kaart 125 KHz wisselende gebruikers

Montage:  Horizontaal
Verticaal

Kleur:  Blauw/zilvergrijs
Zwart

Het elektronisch Cam-Lock 
van MAUER

Zie www.mauer.nl voor informatie over de 
verschillende uitvoeringen en modellen.


