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PRODUCTEN VOOR TOEGANGSBEHEER
MASTER LOCK® VAULT ENTERPRISE
Master Lock, al meer dan 100 jaar toonaangevend in de industrie, verandert de manier waarop
bedrijven veilig toegang beheren. De softwarepakketten van Master Lock Vault Enterprise met
Bluetooth®-hardware bieden een handige manier om de toegang te controleren, toezicht te
houden op middelen en de controleerbaarheid te vergroten. Deze beproefde veiligheidsinnovatie
vermindert de kosten, het veiligheidsrisico en de complexiteit van fysiek sleutelbeheer.

INNOVATIEVE KENMERKEN
• Efficiënt toegangsbeheer zodat de juiste gebruikers de juiste toegangsrechten hebben
• Vereenvoudiging van het veiligheidssysteem met massale uploads van gebruikers en sloten
• Automatisch locaties van sloten en sleutelkasten in kaart brengen via een smartphone
• Eenvoudige toegangscontrole met krachtige gegevens- en auditstromen
• Gegarandeerde backupmethode om toegang te krijgen met handmatige, directionele of
numerieke code
• Benut de veiligheid van 256-bits-encryptie van militair niveau

FLEXIBEL ASSETMANAGEMENT
Of het nu om één slot of duizenden sloten gaat, Master Lock Vault Enterprise biedt onovertroffen veiligheid, eenvoud en controleerbaarheid. Beheerders
controleren individuele of systeembrede sleuteltoegang met onze handige webinterface. Gebruikers profiteren van simpele en veilige toegang tot
toegewezen sloten of sleutelkasten met de Master Lock Vault Enterprise.

INDIVIDUEEL

Deel permanente of tijdelijke toegang
met onze app die smartphones
verandert in slimme sleutels.

GROEP

Wijs eenvoudig gebruikers
en apparaten toe aan unieke
toegangsgroepen, op verzoek.

OP MA AT

Profiteer van systeembreed customizen en de
mogelijkheid om groepen te laten overlappen
voor efficiënt toegangsmanagement.

PRODUCTEN VOOR TOEGANGSBEHEER
24 UUR PER DAG TOEGANG
Onze bijhehorende gebruiksvriendelijke app maakt fysieke
sleutels en sleutelbeheer overbodig, verlaagt de kosten en
verhoogt de veiligheid. Gebruikers zien de gedetailleerde
geschiedenis van slotgebruik inclusief activiteiten wat betreft
ontgrendelen/openen/weer vergrendelen.

VERLEEN
TOEGANG

Z O E KE N VAULT E N T E RPRI SE

VIA TIJDSTIP

VIA DATUM

PER
GEBRUIKER

PER GROEP

BLUETOOTHPRODUCTEN
Het pakket Bluetoothproducten van Master Lock Vault Enterprise kan worden gecombineerd
en afgestemd om aan uw toepassingseisen te voldoen. Upgrade bestaande hardwaresloten of
sleutelkasten naar Master Lock Vault en ervaar het gemak van eenvoudig toegangsmanagement.

• Geen sleutels die je verliest
• Geen combanities die je moet onthouden
• Geen illegale sleutelkopieën
• Geen contract, maandelijkse kosten of gedeelde toegangskosten
• Duurzame, betrouwbare hangsloten voor maximale veiligheid.
• Sterke, weersbestendige sleutelkast met een grote opslagcapaciteit voor
sleutels en sleutelkaarten.

4400EURENT
Hangslot voor
binnen

4401EURLHENT
Hangslot voor
buiten

6400EURLJENT
Hoog beveiligd
hangslot ProSeries

5441EURENT
Wandsleutelkast

BIOMETRISCHE HANGSLOT
Biometrische toegang voor gepersonaliseerde beveiliging
- je vinger is de sleutel!

Maximale
bescherming
Eenvoudig
te installeren
Ver vangbare
bat terij

Met het biometrische hangslot van Master
Lock heb je geen sleutel of combinatie meer
nodig!
Met deze technologisch geavanceerde oplossing
kunnen 10 verschillende digitale vingerafdrukken
worden opgeslagen. Op deze manier kunt u
eenvoudig de toegang delen met de personen van
uw keuze.

SUPERIEURE HANGSLOTEN
> Ideaal voor extreme omstandigheden
SLEUTELHANGSLOTEN

Weather Tough®
• Gelamineerd stalen behuizing met thermoplastische bekleding
dat het slotlichaam en de cilinder tegen zand, stof en ander vuil
beschermt
• Beugel van geharde boriumlegering voor een betere weerstand
tegen doorsnijden en -zagen
• Dubbele kogellagervergrendeling van roestvrij staal voor optimale
weerstand tegen wrikken en hameren

6230

Massief staal

Stalen bescherming

6321

• Behuizing van gelamineerd staal met gietijzeren
bescherming van de beugel voor extra weerstand
tegen doorzagen
• Beugel van geharde boriumlegering voor een betere
weerstand tegen doorsnijden en -zagen
• Dubbele kogellagervergrendeling van roestvrij staal
voor optimale weerstand tegen wrikken en hameren

• Behuizing van massief verchroomd staal voor
hoge bescherming tegen roest
• Beugel van geharde boriumlegering voor een
betere weerstand tegen doorsnijden
• De dubbele kogellagervergrendeling is bestand
tegen trekken en wrikken

6830

Massief messing

• Lichaam van massief messing voor een optimale
weerstand tegen roest
• Beugel van geharde boriumlegering voor een betere weerstand tegen doorsnijden en -zagen
Dubbele kogellagervergrendeling van roestvrij
•
staal voor optimale weerstand tegen wrikken en
hameren

> Robuustheid en extreme weerstand tegen slechte
weersomstandigheden

COMBINATIEHANGSLOT

Bestand tegen slechte weersomstandigheden

• De stofkap voor de wijzerplaat en de beugelafdichtingen beschermen het
interne mechanisme tegen vuil zodat het slot goed blijft werken
1177

Weerstand tegen braakpogingen

•
Body van 56 mm breed met achthoekige beugel van 9 mm van een
boriumlegering
• Nachtslotmechanisme dat een extra hoge weerstand biedt tegen lockpicken

1174

Zeer gebruiksvriendelijk

• 10.000 mogelijke combinaties
• Grote ergonomische cijfers, te bedienen met handschoenen
• Eenvoudig in te stellen, geen speciaal gereedschap nodig

1175

1178

>M
 eer veiligheid en weerstand tegen slechte weersomstandigheden voor
professionele toepassingen

M115

M1

M50

• Achthoekige verchroomde boriumlegering
met wolfraamcarbide is 50% sterker dan
gehard staal
• Behuizing bekleed met roestvrij staal voor
een extreem goede weerstand tegen slechte
weersomstandigheden
• Betere weerstand tegen wrikken dankzij de
dubbele kogellagervergrendeling

STANDAARD VEILIGHEIDSSLOTEN EN GRENDELS
Een volledig assortiment van standaard veiligheidsoplossingen: Gelamineerd slot, Oplossingen voor maritieme omgevingen, Messing
slot, Rechthoekig slot. Ideale oplossingen om opslagruimtes, fabrieksomheiningen of winkeletalages af te sluiten. We bieden ook
een volledig assortiment grendels aan.

4140 V-line

40

5

723

736

SLOTEN VOOR KLEEDKAMERS
INGEBOUWD ELEKTRONISCH SLOT

INGEBOUWDE MECHANISCHE SLOTEN

• Behuizing van vernikkeld zink en glanzend toetsenpaneel
• Hoogstaand scherm dat de status van het slot weergeeft
Geluids- en visueel signaal voor het batterijniveau
• Toetsenbord met 12 toetsen voor een combinatie met
4, 5 of 6 cijfers
• Lange batterijduur voor minimaal onderhoud
• Ontwerp geschikt voor vochtige omgevingen
• Modus voor één of meerder gebruikers

• Eenvoudige 3-cijferige combinatie
• Achthoekige draaiknop voor een goede grip
•Controlesleutel waarmee supervisor de combinatie
kan veranderen

3685

DRAAGBARE SLOTEN

1654

3630

• Roestvrij stalen behuizing bestand tegen braakpogingen
• Geharde stalen beugel voor extra weerstand tegen doorzagen
• 3-cijferige combinatie met functie dat de cijfers automatisch door elkaar worden gehusseld om
openen van het slot te voorkomen
• Gepatenteerde anti-pickingtechnologie BlockGuard® voorkomt dat dunne objecten ingebracht
kunnen worden om het vergrendelingsmechanisme te openen
• Controlesleutel om toegang te bieden aan bewakingspersoneel
• Wijzerplaten in verschillende kleuren

1525

Voldoet u aan de Handicapwet?

Onze sloten zijn ontwikkeld om personen met een fysieke of geestelijke handicap te helpen zelf een slot in werking te stellen.
: De Handicapwet van 11 februari 2005 voorziet dat
alle Instellingen die toegankelijk zijn voor publiek (ERP), en alle diensten die daar worden aangeboden, met ingang van 1 maart 2015 toegankelijk moeten zijn voor personen
Compliant

KABELS EN KETTINGEN
VERSTELBARE PYTHON-VERGRENDELINGSKABEL
• Het gepatenteerde vergrendelingsmechanisme houdt de kabel ongeacht de lengte strak, tussen 30 cm
en 1,80 m, zodat hij zich aan elke blokkeringspositie aanpast
• Verwisselbare gevlochten stalen kabel voor flexibele toepassingen.
• Perfect geschikt voor zware omstandigheden
• Cilinder met verwisselbare schijf voor maximale weerstand tegen lockpicken
• Beschikbaar in gelijksluitende versie (KA) om met eenzelfde sleutel de kabel en de sloten met W1cilinders te openen

8433

KETTINGEN VAN GEHARD STAAL
• Vierkante schakels voor betere weerstand tegen zagen
• Vinylen bekleding tegen krassen
• Verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters
• Te combineren met rechthoekige sloten of de Pro Seriessloten met stalen bescherming

8011

• Lengte ketting 1500 mm.
• Diameter 8 mm
• Beschermende nylon hoes tegen krassen
• Inclusief hangslot met programmeerbare
combinatie van 4 cijfers
8028

TRANSPORTVEILIGHEID

1488

387

ANTIDIEFSTAL VOOR TRAILERKOPPELINGEN
• Beveiligt de koppeling van aanhangwagens en verhindert diefstal
en braak.
•
Kan worden gebruikt met slot 6121 gekoppeld aan het
sleutelcontrolesysteem Edge (model 387WP4 of 387WP6)

UNIVERSELE TRAILERSLOTEN
• Geschikt voor trailerkoppelingen van 48 mm
tot 51 mm
• Bestand tegen lockpicking
377

ZEER EFFECTIEVE INSTALLATIE OM TE VOORKOMEN
DAT DE GARAGEDEUR GEFORCEERD WORDT
• Massief stalen hangslot met verborgen beugel. Biedt een
uitstekende bescherming tegen braakpogingen zoals
wrikken, doorknippen en hameren
• Veiligheidsbalk wordt vergrendeld aan de massief stalen
plaat met behulp van het slot
•
Zeer effectieve horizontale veiligheidsbarrière onder
aan de deur
Bronzen certifcaat verkregen
via de Britse organisatie Sold Secure

SOLD
SECURE

VEILIGE OPSLAGOPLOSSINGEN - SELECT ACCESS
• Met Select Access kunt u sleutels en toegangskaarten
veilig bewaren.
• Deel de toegang tot uw Select Access alleen met
aangewezen personen.

BEVESTIG AAN DE MUUR

BEVESTIGEN

STANDAARDVEILIGHED

5401

5423
alfanumeriek
toetsenbord

5401

5403
grote capaciteit

5406
compact

5420
verstelbare beugel

5400

5425
ingebouwd licht
5424
ingebouwd licht

5422
alfanumeriek
toetsenbord

GROTERE VEILIGHEID

5414
5415

5426
grote capaciteit

INTELLIGENTE VEILIGHEID
MET BLUETOOTH

5441

5440

VEILIGE OPSLAGOPLOSSINGEN - BRANDKASTEN
Hoe waardevoller uw bezittingen, hoe beter ze beschermd moeten worden. Brand, overstroming en diefstal zijn mogelijke bedreigingen
voor uw kostbaarheden. Daarom is het verstandig om na te denken over een brandkast die beschermt tegen deze drie gevaren. Master
Lock biedt een compleet assortiment aan vernieuwende brandkasten die in uw behoeften voorzien.

BIOMETRISCHE BRANDKAST
• Brandkast met biometrisch
openingsmechanisme
• Registreert maximaal 30
vingerafdrukken
• Kader en deur van massief staal
• Inclusief 2 noodsleutels en een
extern batterijcompartiment
• 25,4 liter

LX110BEURHRO

VEILIGHEIDSBRANDKASTEN

BRAND- EN WATERBESTENDIG

Constructie van massief staal
voor meer weerstand tegen
inbraak
Elektronische combinatie
programmeerbaar met
noodsleutel

LCHW20101
T8-331ML

LTW123GTC

UL-/ETL-gecertificeerd voor 30
min. weerstand tegen vuur en
een temperatuur van 843°C
of 60 min bij 927°C

UL-/ETL-gecertificeerd voor 60
min. weerstand tegen vuur en een
temperatuur van 927°C of 120 min
bij 1010°C

Beschikbaar in 4 formaten:
5 L / 7 L / 10 L / 19 L

Beschikbaar in 3 formaten:
23 L / 34 L / 57 L

Beschikbaar in 3 formaten:
62 L / 120 L / 164 L

PRIVEKLUIS

HOTELBRANDKASTEN

Ontworpen om uw cash geld, kwitanties, sleutels en andere
kostbaarheden te beschermen.

Kies tussen de magneetkaart en
het toetsenbord voor flexibele
toegang tot uw waardevolle
bezittingen

Beschikbaar in elektronische
en mechanische versies

HO60ES
UC039K
Beschikbaar in 2 formaten:
12 L / 31 L

DH074E
Beschikbaar in 3 formaten:
27 L / 37 L / 44 l

Beschikbaar in 2 formaten:
7L / 11L

XL125ML
Beschikbaar in 5 formaten:
10 L / 12 L / 16 L / 22 L / 33 L

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN VAN MASTER LOCK
De toegang tot installaties, machines en uitrustingen, gebouwen en voertuigen moet worden beschermd tegen diefstal, vandalisme
en andere bedreigingen.
Alleen Master Lock is in staat om op maat gemaakte veiligheidsproducten voor bedrijven te fabriceren, voor iedere toepassing, en
speciale diensten te leveren voor identificatie en sleutels om te voldoen aan uw veiligheidsvoorschriften.

Master Lock biedt superieure beschermingsniveaus voor
antidiefstalbeschermingen en veiligheid
Oplossingen voor sloten op maat,
flexibel en voor een aantrekkelijke prijs

Sleutelsysteem
Definieer een sleutelsysteem dat voldoet aan uw specifieke eisen

De sloten van de Master Lock Pro Series kunnen worden gepersonaliseerd om in
uw specifieke behoeften te voorzien. Dankzij ons vermogen om op bestelling te
produceren kunnen we veiligheidsoplossingen op maat maken, die rekening houden
met al uw bijzondere toepassingen

Lasergraveren

Permanente en duurzame methode om sloten te personaliseren met
een naam, logo of sleutelnummer

Verschillende sleutels
(KD)
De sleutel opent slechts
één hangslot

Hangslot met verwisselbare cilinder

Verwisselbare cilinder voor het eenvoudig toepassen van toekomstige
innovaties of een aanpassing van het bestaande sleutelsysteem, wat
slotenmakers ook een grote flexibiliteit biedt

Sleutelcontrolesysteem Edge

®

Voorkomt de niet-geautoriseerde reproductie van sleutels

Geavanceerde cilindertechnologie BumpStop®
Cilinder met een hoge weerstand tegen braakpogingen
met klopsleutels

Sleuteltraceerbaarheid

Gratis toewijzingsservice voor sleutels, die de nummers van de door
klanten gebruikte sleutels registreert

Gelijksluitend (KA)
Elk hangslot beschikt over zijn
eigen sleutel – Alle sleutels
van eenzelfde groep zijn
identiek en openen alle
hangsloten

Met loper (MK)
Een sleutel die overal op past
kan alle hangsloten van de
verschillende groepen openen
(KD of KA)

Hiërarchisch systeem:

Bescherm uw hele gebouw door te profiteren van het voordeel van een hiërarchische
toegang
A: de sleutel opent de sloten
van de groepen A, B, C, D
B: de sleutel opent de sloten
van de groepen B, C, D
C: : de sleutel opent de sloten
van de groepen C, D
D: de sleutel opent alleen de
sloten van de groep D

Sleutelcontrolesysteem Edge®
Simpele en betaalbare oplossing voor de controle
van sleutels, met alleen toegang voor geautoriseerde
personen.
U kunt beschikken over een exclusief sleutelsysteem dat speciaal voor uw bedrijf is ontworpen. Sleutelnummers worden voor u gereserveerd en
de toegang tot de blanco sleutels is strikt gereglementeerd: iedereen die een kopie wil maken moet uw toestemming hebben. In tegenstelling tot
veel gebruikte sleutels, inclusief bepaalde gereserveerde sleutels, die eenvoudig te kopiëren zijn in ijzerhandels of sleutelmakers, garandeert het
Edge-sleutelcontrolesysteem een exclusief veiligheidsniveau voor een breed gamma van Master Lock-sloten.

Geavanceerde cilindertechnologie BumpStop®
Pin
BumpStop®

Een van de meest gevreesde lockpickingtechnieken is die van de
klopsleutel: deze speciaal gemaakte sleutels kunnen de pinnen van een
cilinderslot forceren. Als vooraanstaand fabrikant van veiligheidsmateriaal introduceert Master Lock een nieuwe, revolutionaire cilinder die
bestand is tegen dergelijke aanvallen.
De geavanceerde BumpStop® -cilindertechnologie biedt weerstand tegen klopsleutels door te voorkomen
dat kracht op de pinnen wordt gezet. Het hangslot blijft vergrendeld en uw toegang en uw persoonlijke
bezittingen blijft veilig.

Blomsma Safety Components B.V.
Storkstraat 1-3
2722 NN Zoetermeer

Postbus 360
2700 AJ Zoetermeer

T (079) 330 10 80
F (079) 330 10 95
safety.components@blomsma.nl

