
TSE ELEKTRONISCH DEURSLOT



Mogelijke codecombinaties  1 miljoen  1 miljoen  1 miljoen  -

Hoeveel cijfers heeft de PINCODE? 6 cijfers   6 cijfers   6 cijfers   -

Aantal mogelijke gebruikers  6   48   48   48

Aantal mogelijke PINCODES  1   48   48   -

Aantal mogelijke FINGERSCAN  -   -   241)   -
 
Aantal mogelijke E-KEYS  5   48   48   482)

Veilige AES codering   √   √   √   √

Menugestuurde bediening  -   √   √   -

Meertalige menusturing   -   √   √   -
 
Montagepositie toetsenpaneel               Tot 10 meter in de omgeving van de deur

Sluitsysteem met 
gebruikersbeheer   -   Via TSE SOFTWARE (optioneel)

Programmering via 
toetsenpaneel    √   √   √   -
 
Software    -   √   √   √
 
Tijdfuncties    -                                Via TSE SOFTWARE

Geschiedenisfunctie   -                                Via TSE SOFTWARE

Aantal gebeurtenissen   -                            Laatste 600 gebeurtenissen

Voeding    LR06 Alkaline  LR06 Alkaline  LR06 Alkaline  LR06 Alkaline

Mogelijke openingen
met één batterijset   t/m 100.000          t/m 100.000

Batterijwissellndicatie   √   √   √   √

Geheugenbescherming
zonder batterijspanning  √   √   √   √

Mechanisch noodslot   √   √   √   √

Overzicht van programma en mogelijkheden

TSE set 4001 PINCODE  TSE set 5001 PINCODE TSE set 5002 FINGERSCAN TSE set 5003 E/KEY

1) Voor elke fingerscan wordt één van de 48 geheugenplaatsen van de pincodes weggenomen.  2) Programmeren via TSE SOFTWARE

Profielcilinder voor vluchtdeuren, wederzijds vrijlopend en/of halve cilinder op aanvraag.

Fouten en wijzigingen zoals technische ontwikkelingen voorbehouden.



TSE HOME Set 4001

Elektronisc deurslot TSE HOME SET 4001 PINCODE
Compleet set voor binnen- en buitendeuren:
Elektronische TSE-profielcilinder met draadloze verbindingen naar het toetsentableau,
incl. batterijen, bedienings- en montagehandleiding.

VEILIG
• 1 miljoen codemogelijkheden
• 6-cijferige individuele toegangscode (optioneel
 tot 5 draadloze afstandsbedieningen TSE E-KEY)
• Optimale bescherming tegen manipulatie
• Incl. mechanisch noodslot

COMPATIBEL
• Passend voor alle deurdiktes tot 120 mm
• Voor binnen- en buitendeuren

WIRELESS
• Het toetsenpaneel kan tot maximaal 10 meter
 in de omgeving van de deur geplaatst worden.

EENVOUDIG
• Montage zonder kabel, boren, etc.
• De elektronisch gestuurde TSE-profilecilinder
 vervangt de mechanische profielcilinder.
• De bestaande beslagen blijven onveranderd.
• Zonder boren - alleen cilinder vervangen.

Elektronisc deurslot TSE BUSINESS SET 5001 PINCODE
Compleet set voor binnen- en buitendeuren:
Elektronische TSE-profielcilinder met draadloze verbindingen naar het KEYPAD PINCODE,
incl. batterijen, bedienings- en montagehandleiding.

VEILIG
• 1 miljoen codemogelijkheden
• Tot 48 individuele 6-cijferige toegangscodes (Opt.
 tot 48 draadloze afstandsbedieningen TSE e-KEY)
• Optimale bescherming tegen manipulatie
• Incl. mechanisch noodslot

COMPATIBEL
• Passend voor alle deurdiktes tot 120 mm
• Voor binnen- en buitendeuren

WIRELESS
• Plaatsing van het toetsenbord op een afstand
 van max. 10 meter van de deur.

EENVOUDIG
• Montage zonder kabel, boren, etc.
• De elektronisch gestuurde TSE-profielcilinder vervangt
 de mechanische profielcilinder
• De bestaande beslagen blijven onveranderd
• Zonder boren - alleen cilinder vervangen.

COMPATIBEL MET EEN PC
• Met software die optioneel aangeschaft kan worden, 
 bestaat de mogelijkheid tot het instellen van functies
 zoals o.a.: gebruikersbeheer, de invoer van toegangstijden
 en rechten, uitlezen van historie e.d.

TSE BUSINESS Set 5001 PINCODE



TSE BUSINESS SET 5002 FINGERSCAN

Elektronisc deurslot TSE BUSINESS SET 5002 PINCODE
Compleet set voor binnen- en buitendeuren:
Elektronische TSE-profielcilinder met draadloze verbindingen naar het KEYPAD FINGERSCAN,
incl. batterijen, bedienings- en montagehandleiding.

VEILIG
• Er kunnen tot 24 vingerafdrukken gepro-
 grammeerd worden
• En verder 24 andere gebruikers met een 6-cijferige
 code of een afstandsbediening TSE E-KEY (opt.)
• 1 miljoen codemogelijkheden
• Optimale bescherming tegen manipulatie
• Incl. mechanisch noodslot

COMPATIBEL
• Passend voor alle deurdiktes tot 120 mm
• Voor binnen- en buitendeuren

WIRELESS
• Plaatsing van het toetsenbord op een afstand
 van max. 10 meter van de deur.

EENVOUDIG
• Montage zonder kabel, boren, etc.
• De elektronisch gestuurde TSE-profielcilinder vervangt
 de mechanische profielcilinder
• De bestaande beslagen blijven onveranderd
• Zonder boren - alleen cilinder vervangen.

COMPATIBEL MET EEN PC
• Met software die optioneel aangeschaft kan worden, 
 bestaat de mogelijkheid tot het instellen van functies
 zoals o.a.: gebruikersbeheer, de invoer van toegangstijden
 en rechten, uitlezen van historie e.d.

Elektronisc deurslot TSE BUSINESS SET 5003 E-KEY
Compleet set voor binnen- en buitendeuren:
Elektronische TSE-profielcilinder met draadloze verbindingen naar de afstandsbediening E-KEY,
incl. batterijen, bedienings- en montagehandleiding.

VEILIG
• Elke afstandsbediening E-KEY is uniek,
 100 miljard verschillende mogelijkheden
• Er kunnen tot 48 TSE E-KEYS geprogrammeerd
 worden (via TSE SOFTWARE)
• Optioneel toetsenbord TSE PINCODE/FINGERSCAN
• Optimale bescherming tegen manipulatie
• Incl. mechanisch noodslot

COMPATIBEL
• Passend voor alle deurdiktes tot 120 mm
• Voor binnen- en buitendeuren

WIRELESS
• Bediening zonder toetsenbord middels TSE E-KEY

EENVOUDIG
• Montage zonder kabel, boren, etc.
• De elektronisch gestuurde TSE-profielcilinder vervangt
 de mechanische profielcilinder
• De bestaande beslagen blijven onveranderd
• Zonder boren - alleen cilinder vervangen.

COMPATIBEL MET EEN PC
• Met software die optioneel aangeschaft kan worden, 
 bestaat de mogelijkheid tot het instellen van functies
 zoals o.a.: gebruikersbeheer, de invoer van toegangstijden
 en rechten, uitlezen van historie e.d.

TSE BUSINESS SET 5002 FINGERSCAN



Toebehoren voor TSE BUSINESS

Afstandsbediening TSE E-KEY

Elektronische afstandsbediening - gemakkelijk en mooi design.

• Afstand tussen draadloze afstandsbediening en deurslot
 tot 3 meters, afhankelijk van de omgevingscondities.
• Manuele modus: TSE Wireless wordt per druk op de 
 knop geopend - de afstandsbediening moet hiervoor in
 de hand genomen worden.
• Automatische modus (alleen 5001/5002):
 TSE Wireless opent naar inschakelen van het TSE KEYPAD
 - de TSE E-KEY mag in de zak blijven.

• Mechanische sleutel voor noodopeningen kan in de kast van
 de TSE E-KEY geïntegreerd worden.
• Batterijwisselindicatie, spanningverzorging:
 Standaard CR2032 knoopcel.
• Optimaal gebruik via PC-software.
• Artikelnummer: 1198917

TSE afdekkap

RVS-kap als bescherming tegen vocht, vandalisme en ongewenst meekijken bij de codeinvoer,
probleemloos nadien te monteren.

Artikelnummer: 1198916

TSE software voor meer functionaliteit

Zo configureert en beheert u uw complete sluitplan op een comfortabele en professionele manier

• Benaming van de gebruikers
• Programmering van
 - Pincodes
 - Draadloze afstandsbediening (TSE E-KEY)
• Beheer van toegangstijden en rechten en kalender-
 functie
• Uitlezen van de historiek

• De afstand tussen PC en de TSE profielcilinder mag bij
 programmering tot 25 meter bedragen.
• Systeem eisen: Windows XP/Vista/7 (32 bit) in standaard
 configuratie, USB-poort
• Geen permanente radioverbinding tussen de PC en de 
 TSE noodzakelijk.

TSE Software

TSE software voor het configureren en beheren van complete sluitplannen.
Hoge functionaliteit en overzichtelijkheid voor sluitplannen tot 15 gebruikers.



Montagestappen TSE Serie 5000 BUSINESS

Eenvoudige zelfmontage-
in enkele weinige stappen naar de elektronische veiligheid bij binnen- en buitendeuren:

Bestaande profielcilinder
verwijderen en de elektronische
TSE-profielcilinder inzetten.

De elektronische TSE-profielcilinder
zoals gewoon met de deur
vastschroeven.

Aanpassen aan de deurdikte
middels het geïntegreerde
rastersysteem.

Bevestigen van de draaiknop met
de meegeleverde inbussleutel

1 2

3 4

5 TSE BUSINESS Set 5001 PINCODE,
Set 5002 FINGERSCAN:

TSE Keypad PINCODE of FINGERSCAN
aan geschikte plek bevestigen.
Montage op een afstand van 
max. 10 meter vanaf de deur.

TSE BUSINESS Set 5003 E-KEY

Openen en sluiten eenvoudig en veilig met de TSE E-KEY of voer
uw 6-cijferige gebruikerscode via een optioneel verkrijgbare TSE 
Keypad PINCODE of FINGERSCAN middels het toetsenpaneel in.

Profielcilinder voor vluchtdeuren, wederzijds vrijlopend en/of halve cilinder op aanvraag.
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De Wireless technologie maakt een

eenvoudige montage mogelijk. Geen

boren, zagen, kabel verleggen, etc.


