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Daarom ABUS Seccor 
Met zekerheid een goede keuze

Toegang perfect gedoseerd 
De toegang tot uw huis staat voor 
veiligheid en bescherming in uw 
dagelijks leven. Doseer deze toegang 
nu zeer flexibel, eenvoudig en 
veilig! De montage, het instellen en 
bediening van een veiligheids- en 
toegangscontrolesysteem was nog 
nooit zo eenvoudig en comfortabel. 

Nooit meer buitengesloten
Het invoeren van de cijfercode m.b.v. 
de cijferknop of een toetsentableau is 
zeer eenvoudig. Na het invoeren van de 
cijfercode laat de deur zich als gebrui-
kelijk – maar zonder sleutel – openen. 
Het invoeren of verwijderen van cijfer-
codes is eveneens eenvoudig en binnen 
een paar seconden gerealiseerd.
 

Sleutel of code? Zoals u het wilt!
Zoals gebruikelijk heeft u voor het 
openen van de deur ook een sleutel 
ter beschikking. Echter geen gewone 
sleutel, maar de ABUS Seccor chip-
sleutel. Deze sleutel eenvoudig kort 
in de sleuf steken volstaat om de 
deur te openen, zonder draaien.
De SECCOR chipsleutel biedt bescher-
ming tegen uitlezen en is robuust. 
Daarmee bieden dit soort sleutels 
zeer veel comfort bij zeer weinig 
risico.

ABUS Seccor: vertrouwen en veiligheid 
Binnen de ABUS Groep ontwikkelt 
ABUS Seccor sinds vele jaren innova-
tieve oplossingen m.b.t. veiligheid 
voor deuren en toegangscontrole.

ABUS Seccor biedt voor veel verschillende eisen en taken de precies passende 
oplossing. Met zekerheid ook voor die van u. Laat u door de mogelijkheden 
verrassen en geniet van de veiligheid en het comfort – iedere dag!

Alles onder controle 
Met de Codeloxx elektronische dub-
bele knopcilinders heeft u altijd de 
controle over uw woning of zakelijk 
pand. Veiligheid door de hoogwaar-
dige afwerking en flexibiliteit bij de 
toegangscontrole zijn tekenend voor 
deze serie.

Kies het sluitsysteem 
De Codeloxx elektronische deurcilin-
ders laten zich veilig en betrouw-
baar bedienen door ABUS Seccor 
chipsleutels, Proximity-media of, 
nieuw, d.m.v. het invoeren van de 
juiste cijfercode.

Kies de aanvullende functies 
Voor een optimale toegangscontrole 
is er de Codeloxx met toewijzings- 
en tijdsfunctie. M.b.v. de ABUS 
Seccor Key Manager en een zender 
kunt u zien welke personen op welk 
tijdstip de cilinder bedient hebben. 
M.b.v. de tijdfunctie kunt u voor 
iedere gebruiker toegestane tijdzo-
nes instellen. Wie heeft de cilinder 
op welke dag en tijdstip bedient. 
Maar SECCOR denkt verder: voor de 
pientere combinatie met alarmsys-
temen of de integratie in bestaande 
toegangscontrolesystemen.

CLX dubbele knopcilinder
Voor iedere eis

 9  Veiligheid & Comfort voor u thuis

 9  Bediening door cijfercode & sleutel

 9  Veiligheid bij sleutelverlies en inbraak

 9  Eenvoudige bediening & vele mogelijkheden
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Meer veiligheid voor deuren
Bij alle CodeLoxx dubbele knopci-
linders staat veiligheid centraal. De 
veiligheidsrelevante componenten 
zijn niet van buiten toegankelijk en 
worden bovendien door gepant-
serde elementen beschermt. Ook bij 
sleutelverlies loopt u geen risico :  
de betreffende sleutel kan een-
voudig gedeactiveerd worden. De 
bedieningsrechten kunnen steeds 
snel aan de actualiteit aangepast 
worden. Ook de elektronica is door 
een versleutelde communicatie 
tegen manipulatie en de ABUS Sec-
cor chipsleutels zijn uniek en tegen 
uitlezen beschermt. Zo blijft aan uw 
deur alles veilig.

Eenvoudige bediening
De bediening van een dubbele 
knopcilinder met een ABUS Seccor 
chipsleutel is kinderlijk eenvoudig. 
Ook het programmeren, het beheren 
en aanpassen van rechten gaat snel 
en handmatig.

Omvangrijke toegangscontrole
Bij bedrijfsmatig gebruik is het zin-
vol om alle bewegingen persoons-
gebonden te registreren of toegang 
tijdens bepaalde tijden te verlenen. 
Hiervoor heeft ABUS Seccor de 
Codeloxx met toewijzings- en tijds-
functie. Zo weet u altijd wie wanner 
het pand betreden heeft - of wie 
daartoe de mogelijkheid had.

Codeloxx dubbele knopcilinders
Met zekerheid rendabel

 9 Comfortabele deuropening door ABUS Seccor chipsleutel of  
proximity-media

 9  Uniek en flexibel verlengsysteem

 9  Hogere weerstand tegen braak

 9  Eenvoudige bediening en installatie  

CLX dubbele knopcilinder

Buiten:

Wanneer u uw woning verlaat kunt u eenvoudig de deur 
dichttrekken, of u sluit de deur af door de chipsleutel in de 
cilinder te steken en de deur af te sluiten.

Bij het thuiskomen steekt u de chipsleutel kort in de lezer. 
Vervolgens koppelt de cilinder in en kunt u de deur door 
het draaien van de knop openen.

Het maakt niet uit wat uw eisen zijn 
Voor elke eis en voor het gehele pro-
ject heeft ABUS Seccor een passende 
CodeLoxx dubbele knopcilinder:

•	CLX met eenzijdige lezer
•	CLX met dubbelzijdige lezer
•	CLX enkele cilinder
•	CLX met cijfercode
•	CLX voor draadloze activering
•	CLX voor het activeren van alarm-

systemen 

Flexibiliteit door het modulaire 
verlengsysteem
Uniek bij ABUS Seccor: met het 
modulaire verlengsysteem van ABUS 
Seccor blijft u altijd flexibel – bij 
de montage, bij een verhuizing of 
het vervangen van een deur. Dure 
meetfouten behoren definitief tot 
het verleden! Wanner u deuren gaat 
vervangen of u gaat verhuizen kunt 
u de Codeloxx blijven gebruiken 
– u moet alleen de lengte aan de 
nieuwe deur aan laten passen!
 
Design, dat voor zich spreekt
Uw deur is ook uw visitekaartje. Het 
tijdloze design van de ABUS Seccor 
dubbele knopcilinders spreekt voor 
zich.

Binnen:

Indien gewenst kunt u de deur ook aan de 
binnenzijde afsluiten. Daarvoor volstaat het 
om eenvoudig de knop te draaien.

Privé of zakelijk – met CodeLoxx van ABUS Seccor heeft u altijd controle over 
uw deuren. Daarbij geniet u bovendien van maximale veiligheid en flexibi-
liteit. Veiligheid door de hoogwaardige  dubbele knopcilinder – Flexibiliteit, 
omdat u altijd zelf kunt bepalen, WIE WANNEER tot WAT toegang heeft.
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Risico’s beperken
Met de standaard Codeloxx zorgt u 
voor meer veiligheid en controle. 
En dat in iedere dimensie. Of het 
nu voor thuis is of voor een grote 
fabriekshal – ABUS Seccor systemen 
zijn eenvoudig uit te bereiden en 
voor projecten van elke omvang 
geschikt.

Veiligheid par excellence
Codeloxx maakt het leven van een 
inbreker zwaar: zonder sleutelin-
gang is het onmogelijk het slot met 
intelligente openingsmethoden te 
manipuleren. De veiligheidsuit-
voering is ter beveiliging van het 
sluitmechanisme aanvullend van 
stalen elementen voorzien. Hiermee 

biedt de Codeloxx dubbele knopci-
linder een actieve bijdrage aan meer 
veiligheid van uw deur. 
 
Eenvoudige programmering en 
systeemadministratie 
Bij het verlies van sleutels is een 
snelle en eenvoudige bescherming 
mogelijk: de betreffende sleutel wordt 
eenvoudig gedeactiveerd. Bedienings-
recht kan dus altijd aan de actuele 
toestand aangepast worden. Bij grotere 
sluitsystemen, zoals bij bedrijven, is 
het gebruik van de ABUS Seccor Key Ma-
nager aan te bevelen. Daarmee krijgt u 
als beheerder een ideaal overzicht over 
alle cilinders, sleutels en toewijzingen 
en kunnen aanpassingen makkelijk 
doorgevoerd worden.

Codeloxx met chipsleutellezer
De standaard in veiligheid en comfort

 9  Elektronische cilinder met chipsleutellezer

 9  Voor een optimale controle is registratie mogelijk

 9  Gepantserde beschermingselementen tegen mechanische aanvallen

 9  Hoogwaardige knoppen van roestvrij staal

Dubbele knopcilinder
Codeloxx LA

Codeloxx met cijferring
Innovatief code-invoersysteem

Toegang perfect gedoseerd 
De toegang tot uw huis staat voor 
veiligheid en bescherming in uw 
dagelijks leven. Doseer deze toegang 
nu heel flexibel, eenvoudig en 
veilig! 

Draai u naar binnen!
Het invoeren van de code is uniek: 
draai de knop naar het gewenste 
cijfer en bevestig met een lichte 
druk op de knop. Na het invoeren 
van de 4- of 6-cijferige code kunt 
u de knop – die de deur opent – 
draaien. 

 

Sleutel of code? Zoals u het wilt!
Naast het invoeren van de code staat 
tevens ook de unieke en tegen uitle-
zen beschermde chipsleutel voor het 
openen ter beschikking. Eenvoudig 
invoeren, knop draaien, klaar.

Geen risico
De Codeloxx LCA maakt het risico-
volle verstoppen van een reserve-
sleutel onder de, ook bij inbrekers, 
bekende deurmat of bloempot 
overbodig.

Bedieningscomfort
Comfort, waarvan u met zekerheid zult 
genieten: deactiveer automatisch het 
alarmsysteem als u uw deur met de 
Codeloxx LCA opent!

 9 Invoeren van de code door draaien en indrukken van de knop

 9  “Kluisgevoel” voor uw woning of kantoor

 9  Onopvallende uitstraling, niet snel als code-systeem herkenbaar

 9  ABUS Seccor chipsleutel als alternatief voor de code

Dubbele knopcilinder
Codeloxx LCA
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Deuropening de luxe 
Codeloxx elektronische dubbele 
knopcilinders met proximity-lezers 
staan voor maximaal bedienings-
comfort. Eenvoudig de proximity-tag 
of -kaart voor de lezer houden vol-
staat om de cilinder te activeren. De 
ABUS Seccor chipsleutellezer wordt 
gebruikt voor het programmeren en 
uitlezen van de gebruikers en bij 
noodopeningen (stroomvoorziening 
als de batterijen niet op tijd zijn 
vervangen).

Eén transponder voor alles
Veel bedrijven hebben reeds be-
staande transpondersystemen, bijv. 
voor de registratie van de gewerkte 
uren of voor het afrekenen in de be-

drijfskantine. Codeloxx cilinders met 
proximity-lezers maken het mogelijk 
om bestaande transpondersyste-
men voor de toegangscontrole in te 
zetten. Dit betekend in de meeste 
gevallen een kostenbesparing voor 
de onderneming en meer comfort 
voor de medewerkers.
 
Intelligent combineren
Met de Combisleutel van ABUS is het 
mogelijk om mechanische profielci-
linders van ABUS te combineren met 
elektronische systemen van ABUS 
Seccor. De bediening gebeurt dan 
met één en dezelfde sleutel. Deze 
economische oplossing biedt meer 
comfort op kwetsbare locaties.

Codeloxx met lezer voor gecodeerde 
chipsleutels & proximity-media

 9 Bediening door ABUS Seccor chipsleutel of proximity-media

 9  Combinatie van mechanische en elektronische dubbele knopcilinders 
mogelijk. Bediening middels een sleutel met z.g. Combicap

Dubbele knopcilinder
Codeloxx LProxA

Een compleet assortiment
Er blijft niets te wensen over

SLT veiligheidsbeslag 
Dit mechatronisch veiligheidsbeslag 
met toetsentableau en chipsleutel-
lezer biedt maximale bescherming 
bij inbraak en sleutelverlies.

ZL cilinder 
Betrouwbaar- en duurzaamheid zijn 
de bekendste eigenschappen van 
deze cilinderserie, die m.n. voor 
paniekdeuren ontwikkeld werd.

EL/ELT wandlezers 
Ondanks de compacte constructie 
en onopvallende design zitten deze 
wandlezers vol mogelijkheden. 
Hiermee kunnen bijv. elektrische 
deuropeners, garagedeuren en liften 
aangestuurd worden. 

Stuurcentrales 
Ideaal voor (toekomstige) eigenaren 
van alarmsystemen: stuurcentrales 
van ABUS Seccor maken het mogelijk 
om het openen van deuren pro-
bleemloos te combineren met het 
schakelen van alarmsystemen.

ABUS Seccor heeft naast de elektronische dubbele knopcilinders ook een om-
vangrijk assortiment mechatronische beveiligingsproducten als veiligheids-
beslag, cilinders, wandlezers en stuurcentrales. Daarmee biedt ABUS Seccor 
een compleet assortiment uit één hand.

SLT ELT ZL EL
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SLT veiligheidsbeslag 
Het moderne “Sesam open u”

Deuropening met code of sleutel 
Voor het openen van een deur vol-
staat het om uw persoonlijke code 
op het toetsentableau in te geven. 
De code kan steeds en zonder 
bijzondere technische kennis aan-
gepast worden. Totaal kunt u tot 511 
gebruikers opslaan, bijv. een eigen 
code voor ieder familielid, vrienden, 
of buren. Zo veel en zo lang als u 
het wilt! Zo kunt u bijv. uw buren 
alleen tijdens uw vakantie toegang 
verlenen en worden uw planten 
verzorgt zonder dat u een sleutel 
af hoeft te geven. Natuurlijk kunt 
u ook een ABUS Seccor chipsleutel 
inzetten.

Kinderlijk eenvoudig  
programmeren
In slechts 10 seconden kunt een 
code programmeren, veranderen of 
verwijderen. De programmeersleu-
tel maakt het mogelijk. Eenvoudig 
aanbrengen, de gewenste code 
ingeven en klaar. Makkelijker gaat 
het echt niet. 
 

Sleutels kwijt? Verloren? Vergeten?

Geen paniek! Want ABUS Seccor maakt een einde aan uw sleutelzorgen!

Tegelijkertijd geniet u met het SLT mechatronisch veiligheidsbeslag van 
een comfort dat zijn gelijke niet kent.

SLT veiligheidsbeslag

EL(T) wandlezers
Meer mogelijkheden

De wandlezers EL en ELT van ABUS Seccor 
staan voor efficiëntie en capaciteit. Ze sturen 
elektronische schakelingen aan of bedienen 
alarmsystemen.

Schakelen en beheersen
Met deze praktische en onopvallen-
de wandlezers kunt u elektronische 
schakelingen van o.a. motorsloten, 
liften, slagbomen, garagedeuren of 
automatische deuren aansturen. Ze 
zijn ook geschikt voor het bedienen 
van elektrische deuropeners. De 
bediening is kinderlijk eenvoudig. 
Afhankelijk van de uitvoering de 
chipsleutel invoeren, het proximity-
medium voor de lezer houden of 
een code op het toetsentableau 
invoeren – en u kunt de gewenste 
functie activeren.

Eenvoudig het alarm activeren 
Samen met de stuurcentrale AE255F 
kunnen ABUS Seccor wandlezers ook 

intelligente schakelinrichtingen voor 
alarmsystemen tot stand brengen. 

De betere deuropener 
Een klassieke toepassing van 
wandlezers is het aansturen van 
elektrische deuropeners. Daarbij 
worden toegangsrechten individueel 
toegekend. Een ander voordeel is 
dat toegangsbewegingen geregis-
treerd en uitgelezen kunnen wor-
den. De veelzijdige mogelijkheden 
staan een naadloze integratie van 
wandlezers in zowel bestaande ABUS 
Seccor als vreemde systemen toe 
(bijv. motorsloten, bedieningsap-
paraten, etc.).

ELT ELEL Prox
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Eenvoudig veilig. Systemen van ABUS 
Seccor bieden tevens een hogere 
mechanische weerstand tegen in-
braakpogingen en zorgen daarmee 
voor het goede gevoel van veiligheid 

– altijd. Systemen van ABUS Seccor 
geven uitdrukking aan uw individu-
aliteit en vrijheid. Geniet iedere dag 
van veiligheid en comfort.

Uw leverancier

Veiligheid & Comfort voor deuren
Elektronische toegangscontrole voor woning & kantoor


