
winkhaus.nl

  Comfortabel bedieningsgemak
blueSmart elektronisch deurbeslag voor binnendeuren (ETB-IM)



Met het blueSmart elektronische deurbeslag voor binnen-

deuren heeft u de mogelijkheid om uw bestaande sluit-

systeem snel en ongecompliceerd uit te breiden, of een 

nieuw elektronisch sluitsysteem te integreren. Hij past zich 

soepel aan de hele blueSmart productwereld aan en is com-

patibele met alle gangbare binnendeuren van hout, staal of 

kunststof en aan deuren met verschillende diktes. De ETB-IM 

kan ook worden gebruikt op brand- en rookwerende deuren 

in de overeenkomstige goedgekeurde varianten.

Het elektronische deurbeslag is desgewenst te combineren 

met mechanische of elektronische cilinders, bijvoorbeeld 

voor speciale autorisaties of noodopeningen.

Moderne toegangscontrolesystemen van Winkhaus bieden 

u fl exibele mogelijkheden voor uw gebouwbeheer en de bij-

behorende veranderende gebruiksstructuren. Juist open-

bare gebouwen als  scholen, hotels, kantoorgebouwen, kli-

nieken en ziekenhuizen hebben vaak kwestbare zones die 

beschermd moeten worden tegen onbevoegde toegang. 

Onze elektronische sluitsystemen zijn exact afgestemd op 

deze hoge organisatievereisten en bieden de mogelijkheid 

om toegangsautorisaties centraal en snel te organiseren. 

Winkhaus blueSmart onderscheidt zich bovendien door een 

vrijwel onbeperkte schaalbaarheid, enorme fl exibiliteit, hoge 

kwaliteit en eenvoudige bediening.

 Elektronisch deurbeslag voor binnendeuren –
soepele integratie in de blueSmart productwereld



Dankzij de voormontage af fabriek is de montage op de deur 

uiterst eenvoudig. Na het verwijderen van het bestaande 

deurbeslag wordt het elektronisch beslag door de bestaande 

DIN-openingen in het deurslot stabiel vastgeschroefd – ge-

heel zonder extra bedrading of beschadiging van het deur-

blad. De montageprocedure wordt bovendien ondersteund 

met een Quick Installation Guide en een video. Ook het aan-

passen van de draairichting van DIN links naar DIN rechts en 

het vervangen van de batterij zijn met een paar handelingen 

en standaard gereedschap eenvoudig uit te voeren.

Mochten de organisatiestructuren en toegangseisen in 

uw gebouw in de loop der tijd veranderen, dan kunt u uw 

sluitsysteem achteraf op elk gewenst moment uitbreiden 

en aanpassen aan uw nieuwe behoeften. blueSmart biedt u 

daarvoor een veelzijdige productwereld.

Het kabelloze elektronische deurbeslag is veelzijdig bruik-

baar: Of het nu binnendeuren betreft met een insteekslot 

of een zelfvergrendelend automatisch slot. Gebeurt snel en 

contactloos met bevoegde blueSmart sleutels, sleutelhan-

ger-TAGs en ID-kaarten. Het deurbeslag is enkelzijdig elek-

tronisch gecontroleerd en biedt u met zijn persoonsgebon-

den enkelvoudige en continue vrijgavefunctie (handmatig 

en automatisch instelbaar) bijzonder fl exibele opties voor de 

toegangscontrole. 

Het blueSmart elektronische deurbeslag voor binnendeuren 

is niet alleen bijzonder functioneel, maar biedt u ook met de 

vijf hoogwaardige roestvrij stalen designs de mogelijkheid om 

fl exibel in te spelen op verschillende roestvrij stalen designs.

Wij bieden u de keuze uit vijf designs voor standaard deuren, 

waarvan drie designs ook zijn toegelaten voor toepassing in 

vluchtdeuren. De laatstgenoemde voorkomen dat u “blijft 

hangen” aan de deurkruk met uw mouw of jaszak. 

Deurkruk met L-vorm voor standaard deuren

D210 D310 D110 D116 D330

Deurkruk met U-vorm 1)

Montagevriendelijk 
 en fl exibel

Altijd aan de zekere zijde

1) Geschikt voor toepassing in nooduitgangsdeuren conform EN 179.



Het elektronische deurbeslag van Winkhaus is naar keuze met een kunststof of metalen afdekking verkrijgbaar. De kunst-

stofuitvoering is robuust, UV-bestendig en doorschijnend voor interactie met LED’s. De metalen versie voor de hoogste ei-

sen inzake waarde en design combineert een anti-kras gecoate en UV-bestendige achterruit met een metalen behuizing. Een 

geraffi  neerde schaduwvoeg creëert een zwevend eff ect. Beide uitvoeringen van de covers zijn verkrijgbaar in zwart en wit. 

Minimalistisch ontwerp 
met tijdloze charme

Deurkrukdesigns (rvs) D210, D310, D110 (EN 179), D116 (EN 179), D330 (EN 179)

Cover varianten Metalen cover:
– In rvs-look met zwarte (overeenkomstig RAL 9005, gitzwart) achterliggende ruit, variant ES
– In rvs-look met wireenkomstig RAL 9003, signaalwit) bedrukte achterruit, variant EW 

Kunststof deksel:
– Zwart (vergelijkbaar met RAL 9005, gitzwart), versie KS
– Wit (vergelijkbaar met RAL 9003, signaalwit), KW-uitvoering

Afmetingen H × B × D: 118 mm × 61 mm × 25 mm

Toepassingen Binnendeuren met standaard insteeksloten met dagschoot, als ook met
zelfvergrendelende en ontgrendelende automatische sloten

Deurmaten – Dikte deurblad: 38 mm - 100 mm 1)

– Dikte tuimelaar: 7 mm, 8 mm, 8,5 mm of 9 mm
– Doornmaat: vanaf 45 mm

Technologie blueSmart

Bedrijfsmodi Enkelvoudige vrijgave, Office-functie, uitgebreide continue vrijgavemodus

Batterijtype 3 × AAA

Levensduur batterij –  Tot 50.000 handelingen of tot 4 jaar stand-by (alkalinebatterijen) of tot 80.000 handelingen
of tot 6 jaar stand-by (lithiumbatterijen)

– Batterijwaarschuwing: visueel, auditief en via virtueel netwerk

Temperatuurbereik –10 °C tot +60 °C 2)

IP-klasse IP 40 volgens DIN EN 60529, IP 54 volgens DIN EN 60529 in variant FS

Signalering – Geluidssignaal 
– LED (groen / rood)

Gebeurtenisgeheugen – FIFO-geheugen met de laatste 2.000 sluitevents
– Protocolfunctie uitschakelbaar
– Uitgebreide, EU-DSGVO-conforme instelopties

Montage Snelle montage met behulp van deurkrukrozetschroeven; voor montage in elke toepassing compleet
voorgemonteerd beslag; montage zonder beschadiging van het deurblad 

Aanpassing deurkruk Aanpassing deurkrukrichting links–rechts / rechts–links

Brandveiligheidskeur Z-6.100.2548. (varianten FS en FSA) voor gebruik in rook- en brandwerende deuren

1) Andere diktes van het deurblad op aanvraag.
2) Bij gebruik van lithium-batterijen. Seriematig uitgevoerd met alkaline-batterijen (temperatuurbereik: +5 °C tot +50 °C).

Technische gegevens



Razendsnelle montage 
Geen boren, geen bedrading,  

geen krassen meer op het deurblad

 

Comfortabele handling
Goede grip, stabiele montage,  

bijzonder robuust bij continu gebruik

 

Eenvoudig onderhoud
Eenvoudige batterijvervanging  

met standaard gereedschap

 

Degelijke beveiliging
Flexibele verstrekking en aanpassing  

van toegangsautorisaties 

Intuïtieve bediening 
Gemarkeerd oppervlak voor de interactie,  

optische en akoestische signalering

 

Hoogwaardige kwaliteit
Engineered and assembled in Münster,  

Germany

Met het elektronische deurbeslag 
voor binnendeuren profiteert u van:



Winkhaus Nederland B.V.

Wapenrustlaan 11-31

7321 DL Apeldoorn

Tel. +31 85 070 66 90

Fax +31 85 070 66 94

winkhaus.com

verkoop@winkhaus.nl
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