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wAppLoxx
Doordachte toegangscontrole



Slimme toegangscontrole voor  
kleine t/m middelgrote objecten

Toegangsmanagement voor zakelijke 
objecten

In een onderneming is het belangrijk om de toe-
gangsrechten van medewerkers optimaal te kunnen 
beheren. Met de wAppLoxx kunt u snel reageren op 
veranderingen – met enkele muisklikken kunnen 
sluitplannen gemaakt en aangepast worden.

Comfort en veiligheid voor uw woning

wAppLoxx geïnstalleerd in uw woning? Dan biedt 
de wAppLoxx niet alleen een verhoogde inbraak-
beveiliging: u kunt ook personen toegang verlenen 
door de deur te openen door middel van de App, 
zelfs wanneer er niemand thuis is. Heeft u een 
alarmsysteem? Ook deze kunt u met de wAppLoxx 
zeer eenvoudig in- en uitschakelen.

wAppLoxx – Intelligente toegangscontrole 

Het wAppLoxx systeem is een professioneel toe-
gangscontrolesysteem voor woningen en kleine tot 
middelgrote objecten. Moderne toegangscontrole 
biedt niet alleen bescherming tegen inbraken, 
maar ook de mogelijkheid voor het beheren van 
rechten en tijdschema’s met een browser geba-
seerde software via het web of per App.  Naast het 
beheren van de toegang is het mogelijk om met de 
wAppLoxx het bestaande alarmsysteem in- en uit te 
schakelen.

•   Complete oplossing voor toegangsmanagement en 
alarmkoppeling 

• Geschikt voor kleine tot middelgrote objecten  
(1 – 20 deuren) 

• Controle en beheren via Web browser of App 

• Snel en eenvoudig configureren van toegangsrechten  
(t/m maximaal 150 personen)
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Web gebaseerd, flexibel systeem
voor individuele behoeften

Web configuratie van de  
wAppLoxx-Control

Via de web gebaseerde browser software configu-
reert u eenvoudig sluitplannen – u geeft personen 
of groepen van personen de rechten voor deuren 
in combinatie van weekdagen en tijden. Ook de 
rechten voor het in- en uitschakelen van het 

Thema veiligheid

Het thema veiligheid staat bij wAppLoxx op de 
voorgrond. Beginnend met inbraakbeveiliging aan 
de deur via de beveiligde draadloze verbinding tot 
en met de beveiligde verbinding bij toegang via 
internet. Een alternatief voor de Web toegang is 
een exclusieve verbinding via intranet. Zo zijn uw 
gegevens altijd veilig.

bestaande alarmsysteem kunt u per persoon to-
ekennen. En het beste is: u kunt op elk gewenst 
moment de gegevens wijzigen en zo realtime 
reageren.

Door het versleutelingsprotocol SSL (Secure 
Socket Layer) werkt het systeem van de wAppLoxx 
extreem veilig. Indien gewenst kunnen de 
gegevens ook heel eenvoudig lokaal in het 
intranet worden opgeslagen. 

De communicatie tussen App en wAppLoxx-control 
gebeurt over een P2P-verbinding, die over een be-
veiligde server voor de directe communicatie van 
de componenten zorgt en zo wordt voorkomen dat 
een ongewenst persoon toegang krijgt.
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Toegangsrechten

Om uw object optimaal te beheren en te beveiligen, kunt u toegangs-
rechten nauwkeurig configureren. U kunt individueel vastleggen welke 
personen welke deuren gedurende een bepaalde tijd kunnen openen. 
De rechten voor het in- en uitschakelen van het bestaande alarmsys-
teem kunnen eveneens geconfigureerd worden. 
 

Snel en eenvoudig beheren
van sluitplannen en toegangsrechten

DAAN DE BOER

Directeur 
24 / 7 / 365

EVA DE JONG

Secretaresse
Werkdagen 8-12 uur

ANNE PETERS

Nieuwe medewerker / freelancer
Ma / Woe / Vr

ROBIN VERMEULEN 

Medewerker werkplaats
9-17 uur

THOMAS DIJKSTRA

Werkplaatschef
Werkdagen
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App

Zo mobiel en flexibel als u bent!  Dankzij de unieke 
wAppLoxx App kunt u de belangrijkste functies per 
smartphone bedienen – altijd en waar ter wereld u 
ook bent. Zo kunt u bijvoorbeeld van afstand  toe-
gang geven tot uw woning of kantoor.

Wie kent het niet: Men is onderweg en er moet 
iemand dringend toegang hebben tot de woning of 
firma. Vaak biedt een verborgen sleutel de oplos-
sing, maar geeft tegelijkertijd een slecht gevoel. 
wAppLoxx biedt de oplossing. De wAppLoxx App 
maakt mobiel gebruik van alle gebruikersfuncties 

mogelijk. Zo kunnen deuren vrijgegeven worden en 
het geïntegreerde alarmsysteem in- en uitgescha-
keld worden. Gebruikers die de rechten hebben om 
het logboek te bekijken hebben op ieder moment 
een overzicht van de gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden.

wAppLoxx App
Altijd en overal de volledige controle
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––

Deuren openen - Via Tag, 
Web en App

Niemand aanwezig?

Ook wanneer er niemand aanwe-
zig is kunnen personen worden 
toegelaten tot het object. De 
deur wordt eenvoudig vrijgege-
ven met de App. De bezoeker 
heeft na het vrijgeven enkele 
seconden om de deur te openen.

 

Proximity Tag verloren?

Het maakt niet uit of het in de 
firma of binnen uw eigen omge-
ving gebeurt. Als een proximity 
tag verloren gaat, kan er snel 
worden ingegrepen. De gebruiker 
kan snel worden geblokkeerd, de 
tag is hierdoor voor derden direct 
on-bruikbaar.

Te laat?

In het dagelijks leven passeren 
vaak onverwachte gebeurtenis-
sen. Afspraken die langer duren 
dan verwacht, de bus die niet 
komt of de trein die te laat is – 
dit zijn geen redenen meer om 
voor een gesloten deur te moe-
ten wachten.                  
 

1

2

3

1  Webbrowser

Door de browser gebaseerde 
software kan de wAppLoxx ook 
bediend worden door middel 
van mobiele apparaten, zoals 
bijvoorbeeld tablets of iPads. 
Eenvoudig de browser openen 
en toegangsgegevens ingeven en 
u heeft de beschikking over alle 
functies.

2  App

Met de wAppLoxx App kan ook 
op afstand toegang gegeven 
worden. Deuren kunnen, indien 
gewenst, geopend of vergren-
deld worden. Is er in het systeem 
een alarmsysteem geïntegreerd, 
dan kan deze met de App. ook 
eenvoudig worden in- en uitge-
schakeld.

3  Mifare proximity tag

De wAppLoxx cilinder herkent 
een ingeleerde tag direct, 
waarmee de deur geopend kan 
worden. Door het kort oplichten 
van de LED op de cilinder krijgt u 
de bevestiging voor de toegang.
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Alarmsysteem

––

Eenvoudige installatie en
uit te breiden op elk gewenst moment

Installatie – Eenvoudig & snel

De installatie van de wAppLoxx wordt door de ABUS 
Partner professioneel en zonder installatieoverlast 
uitgevoerd. Het uitwisselen van de cilinder en het 
configureren van het systeem is eenvoudig, uw 
object is snel beveiligd. Modulair systeem

Door het unieke modulaire verlengsysteem blijft u 
altijd flexibel - ook bij meetfouten, deurwissel of 
verhuizing. 

Met de verlengingsmodules kunt u de wAppLoxx 
namelijk aanpassen aan vrijwel iedere deurdikte.

PC

ROUTER

www 

Intranet

APP

868 Mhz

Aansturen van
deuropeners of motorsloten (relais)

Cilinder

1–20

10 mm Verlengingsstuk 
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Koppeling met  
alarmsystemen

Algemene informatie voor de integratie

Met het wAppLoxx systeem kunt u niet alleen de 
toegang van uw gebouw managen, tegelijkertijd 
kunt u ook uw alarmsysteem in- en uitschakelen. 
Hierdoor heeft u een maximale controle over het 
complete object en voorkomt u ongewenste alarm-
meldingen. 

De koppeling tussen de wAppLoxx en het alarmsys-
teem is een bekabelde verbinding. De rechten voor 
het in- en uitschakelen worden via de wAppLoxx 
gecon-figureerd. Eenvoudiger kan het niet!

wAppLoxx ControlAlarmsysteem

Het alarmsysteem kan direct door het bedienen van de wAppLoxx-cilinder 1  in- en uitgeschakeld worden.

De opdracht voor het in- of uitschakelen wordt draadloos aan de wApploxx Control 2 , gegeven, die met het 
alarmsysteem 3  verbonden is. 

1

2

3
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De vakman bij u in de buurt helpt

Een professionele installatie zorgt voor 
een goede werking van het systeem. 
Neem hiervoor contact op met de ABUS 
partner bij u in de buurt.

ABUS – meer dan alleen techniek

ABUS staat al tientallen jaren voor 
hoogwaardige beveiligingstechniek. De 
merkbelofte van ABUS biedt naast de 
hoogwaardige producten uitstekende 
service en een wederzijds vertrouwen. 

Meer informatie vindt u op:

www.abus.com
www.wapploxx.nl

Uw specialist voor deurbeveiliging en toegangscontrole 
voor particuliere en commerciële objecten.

Te
ch

n
is

ch
e 

en
 k

le
ur

w
ijz

ig
in

ge
n

 v
oo

rb
eh

ou
de

n
. 

 V
oo

r 
ve

rg
is

si
ng

en
 e

n
 d

ru
kf

ou
te

n
 

ku
n

n
en

 w
e 

n
ie

t 
aa

n
sp

ra
ke

lij
k 

w
or

de
n

 g
es

te
ld

. 
©

 A
BU

S 
Se

cc
or

 2
01

6
M

BR
O6

00
03

Veiligheid, die met u meegroeit

De ABUS Seccor sluitsystemen kunnen op 
elk moment flexibel worden uitgebreid 
en groeien zo met uw wensen mee.

Uw ABUS partner adviseert u graag:


