
De voordelen van ELLsys® in het kort:
• Te gebruiken in kleine, middelgrote en grote gebouwen
• Eenvoudige programmering op de sleutel, geen bekabeling
• Veilig in gebruik, bij verlies blokkering per sleutel mogelijk
• Geschikt voor binnen en buiten (-25° tot 65° C. IP65) 
• Voor ieder wat wils: Private, Pro en Comfort
• Eenvoudige montage
•  Geschikt voor toepassing in brandwerende deuren, beveiligde 

buitendeuren en kastdeuren
• Tot 20 vakantie en vrije dagen te programmeren
• Tot 60.000 sleutels in één systeem
• Tot 60.000 deuropeners in één systeem
• Tot 16 hoofdgroepen en 296 groepensluitingen
• Vrij te programmeren tijdzones
• Elke cilinder onthoudt de laatste 500 events (gebeurtenissen)
• Identificatie d.m.v. van passieve chip (geen batterij in sleutel)

Technische specificaties van ELLsys®

•  Geschikt voor cilinderlengtes van 30/30 mm tot 
70/70 mm

•  Geschikt voor inbouw in sloten met een 17 mm 
europrofiel uitsparing volgens DIN 18254

•  Cilinder werkt op 2 stuks CR-2 lithium batterijen
•  Geschikt voor 30.000 bedieningen bij een temp 

20° C. (de laatste 1.000 klinkt er een waar-
schuwingssignaal; batterijen vervangen)

•  Noodstroom toepasbaar
•  Vervanging van batterijen alleen mogelijk door 

geautoriseerde personen
•  Toggelfunctie toepasbaar zonder stroomverbruik 

(continue ver- of ontgrendeld)
• Openingstijd instelbaar van 1 tot 15 seconden
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De ideale combinatie: 
ongekend uitgebreid in beheermogelijkheden, 
ongekend gemakkelijk in gebruik



ELLsys®, het elektronische sluitsysteem van Mauer® Locking Systems, 
blinkt uit door de enorme hoeveelheid toepassingsmogelijkheden en 
toepassingsgebieden gekoppeld aan een ongekend gebruiksgemak. Door 
het gebruik van ELLsys® wordt het beheer en beveiliging van  gebouwen 
enorm eenvoudig. Het systeem werkt volledig draadloos. De toegangsrechten 
worden op de elektronische sleutel (met chip) geprogrammeerd, met behulp 
van het Mauer® software programma ELLsys® pro. Hierdoor hoeft er, voor 
het programmeren van de sleutels, niet naar de betreffende deur te worden 
gelopen. Een sleutel verloren?  Geen paniek. Centraal kan deze gedeactiveerd 
worden en er kan een nieuwe  sleutel worden geprogrammeerd. Gemak 
en veiligheid voorop dus. Het ELLsys® systeem is zo ontworpen dat het 
gemakkelijk overal kan worden toegepast. Zonder dat een extra sleutel nodig 
is, zijn de ELLsys® cilinders zelfs naadloos te integreren met de mechanische 
cilinders en sluitsystemen van Mauer®, ook achteraf. Dus geen dubbele 
investeringen.

ELLsys® elektronische cilinders

Sleutels met chip naar smaak:
Bij het ELLsys® elektronische sluitsysteem kan 
worden gekozen uit drie verschillende sleutels: 
•  een clip die op de mechanische Mauer® 

sleutel wordt geplaatst;
•  een losse tag in de vorm van een  

sleutelhanger; 
•  of een kaart volgens het ISO formaat 

(creditcard formaat). Deze laatste kan 
bovendien door ons speciaal ‘op maat’ 
worden ontworpen en bedrukt. 

Voor deze drie uitvoeringsvarianten bestaat 
vervolgens de keuze uit drie transponder 
technieken; 125KHz EM4050 , 13.5 MHz 
Mifare®  en Legic®. Uiteraard adviseren wij in 
de keuze.



ELLsys® is leverbaar in drie  
verschillende systemen:
Pro 
ELLsys® pro is een compleet elektronisch gecontroleerd sluitsysteem. Het 
wordt geleverd met een gebruiksvriendelijk software pakket, ELLsys® pro, en 
bijbehorend programmeergereedschap. Hierdoor kan het beheer van het 
sluitsysteem volledig in eigen hand worden gehouden. In het software  
programma kan een onderverdeling worden gemaakt in gebouwen, af-
delingen en deuren. Sleutels kunnen individueel en in groepen aan de deuren 
worden toegekend. Daarnaast is het mogelijk aan elke sleutel individuele 
toegangsrechten te koppelen. Tevens kunnen tot 250 verschillende tijds-
blokken aangemaakt  worden. Het programmeren van de sleutels en het 
systeem kan offline d.m.v. een programmeerapparaat en een serviceterminal. 
Online d.m.v. een online wandlezer.

Comfort
ELLsys® comfort biedt de voordelen van een volledig elektronisch toegangs-
controle systeem, gecombineerd met het gemak van een vertrouwd  
mechanisch sluitsysteem. Het beheer van het elektronisch sluitsysteem wordt 
volledig verzorgd door Mauer®. De cilinders en sleutels worden volgens wens 
vooraf geprogrammeerd en gebruiksklaar afgeleverd.

Private
ELLsys® private is een eenvoudig sluitsysteem dat werkt zonder PC. De  
cilinders worden geleverd zonder tijd- en gebeurtenissenregistratie. Voor het 
koppelen van de sleutel aan de cilinder is de Mauer® programmeerpas  
ontwikkeld. Hiermee kunnen heel snel en eenvoudig tot maximaal 96 sleutels 
geprogrammeerd worden.

Keep this card in a safe place.
Cylinders can be programmed only with this card.
In case of loss, please contact your dealer for a 
replacement card.

Service card
code number:

Het toekennen van sleutels aan de
cilinder gebeurt met behulp van 
een servicekaart.

Kiezen op basis van goede  
adviezen
Als er veel valt te kiezen is goede informatie  
en deskundig advies van het grootste belang. 
U kunt daarvoor bij uw bestaande Mauer® 
gecertificeerde slotenleverancier terecht.  
Hij kan u niet alleen alle gewenste informatie 
geven, maar ook helpen bij het maken van de 
juiste keuze èn ondersteuning verlenen bij 
inbouw van het ELLsys® systeem. 

Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks met  
onze Mauer® adviseurs contact opnemen  
(tel.:  033-4550900)  en onze website  
(www.ellsys.nl) raadplegen.



Leverbare cilinders

•  Veiligheid cilinder

•  Halve cilinder

•  Dubbele cilinder

• Knop cilinder

Waar en waarvoor is het ELLsys elektronische sluitsysteem  
te gebruiken?
De verschillende versies van het ELLsys® systeem zijn voor verschillende toepassingen inzet-
baar. Daar waar beheer van gebouwen van belang is zijn de Pro en Comfort een goede 
keuze. Te denken valt aan grotere kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen, zieken-
huizen, scholen, universiteiten, industriële objecten, vliegvelden maar ook hotels en   
bungalowparken. Een ELLsys® systeem kan worden opgebouwd tot 60.000 deuren  en 
60.000 verschillende sleutels. Het systeem is snel en eenvoudig te implementeren. En of het 
nu een nieuwbouwproject betreft of inbouw in een bestaand project, dat maakt niets uit. 
De functionaliteiten blijven hetzelfde. De ELLsys® Private is vooral gericht op  
de particuliere en kleinzakelijke markt, waarbij ook zelfinbouw achteraf tot de  
mogelijkheden behoort. Omdat de toegangsrechten op de sleutels staan, is het mogelijk 
alle deuren stand-alone uit te voeren. Dus bekabelen naar elke deur afzonderlijk is niet 
nodig. Als de voorkeur uitgaat naar een wandlezer welke direct is verbonden met de pc, 
wordt een  virtueel netwerk gecreëerd, waarmee mutaties snel en veilig kunnen worden 
doorgevoerd.

Speciale deuren
Speciaal voor brandwerende deuren hebben we de ELLsys® 51DC ontwikkeld. Voor buiten-
deuren hebben we een speciale inbraakbeveiligde variant; De ELLsys® 51DC-V. Voor vlucht-
deuren zijn de cilinders uit te voeren met een vrijloopfunctie. Een variant voor een kastdeur 
is ook leverbaar.

Kortom; ELLsys® voor iedereen en overal.


