
INTELLIGENTE TOEGANG TOT  
UW GEREEDSCHAPPEN.
GARANT elektronisch sluitsysteem G-ELS: de eenvoudige, 
snelle en veilige oplossing.
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GARANT elektronisch sluitsysteem G-ELS.
EENVOUDIG. SNEL. VEILIG.

Onaantastbaar design
  Ergonomische en aangenaam 

aanvoelende 2K-greep.

Smart
  Modern, capacitief  

touchscreen, vanaf 
achteren belicht.

Eenvoudig en duidelijk
  Kristalhelder, fel oplichtend 

OLED-display met hoog contrast

  Eenvoudige bediening dankzij 
duidelijke menustructuur

Onafhankelijk
  Dankzij krachtige batterij onafhanke-

lijk van externe stroomtoevoer.

  Tot maximaal 20.000 sluitcycli.

  Batterij is gemakkelijk verwisselbaar, 
zonder gereedschap.
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Eenvoudige bediening
  Gecontroleerde toegang naar 

keuze middels PIN of TAG.

Overzichtelijk
  Met de G-ELS admin-software APP 

behoudt u het complete overzicht. 

Flexibel
  De ideale uitbreiding op de beproefde 

GARANT bedrijfsinrichtingen.
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Snel en veilig.
GECONTROLEERDE TOEGANG MET PINFUNCTIE … 

Eenvoudige bediening – sneller toegang.

  PIN vervangt TAG en sleutel.

  Eenhandsbedienung:  
intypen – openen – klaar!

  Cijfers 1-4 mogelijk (bijv. 2 3 1 4).

  4 -Cijferige PIN-invoer (256 verschillende pins mogelijk).

  Of 6-cijferige PIN-invoer (4096 verschillende pins mogelijk).

Veilig, eenvoudig, smart.

  Goed zichtbaar dankzij verlicht touchscreen.

  Modern, capacitief touchscreen zoals bij een smartphone.

  Weergave middels symbolen maken inbouw in uiteenlopende posities mogelijk.
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...OF NAAR KEUZE VIA TAG TRANSPONDER

TAG-functie

  Tijdbesparende bediening zonder sleutel.

  Aangenaam openen door de TAG voor het 
slot te houden.

  Eenvoudige toewijzing van toegangsrechten  
via beheer per app.

Robuuste TAGs

  Robuuste GARANT premium-TAGs voor  
professioneel gebruik.

  Uitstekende kwaliteit (metalen beugel).

  Grote duurzaamheid en gemakkelijk te reinigen.

  Modernste technologie MIFARE DESFire.
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Beheer eenvoudig en smart.
VIA APP OP UW SMARTPHONE OF TABLET.

Sluitsysteembeheer via app:

  Eenvoudige en intuïtieve gebruikersbegeleiding. 

  De uitgebreide APP vervangt de Admin Card 
(door de Admin Card voor het slot te houden kan men 
door het menu bladeren en de G-ELS programmeren).

  Met de G-ELS admin-software-APP behoudt u 
het volledige overzicht over uw sluitsysteem.

  Beheer uw sloten en medewerkers:  
 – vertrokken gebruikers kunnen gemakkelijk 
  uit de databank worden verwijderd.  
 – toegangsrechten worden individueel toegekend.

  Bekijk een status, bijv. batterijniveau.

  Voor alle apparaten met NFC-interface en Android.

Nu uitbreiden:
  Mechanische sloten en sluitsystemen.

  Elektronische sluitsystemen 
 – toetsen / PIN 
 – elektronische Key / TAG

  Flexibel en uitbreidbaar: zowel de mecha nische als 
de elektronische componenten passen.

  Bedrijfsinrichtingen vanaf 08/2006 achteraf uitbreidbaar.

De ideale uitbreiding op de beproefde 
GARANT bedrijfsinrichtingen.
VOOR VEILIGE OPSLAG EN GECONTROLEERDE TOEGANGSRECHTEN.
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Type TAG PIN

91
Y 96 0013 GARANT Admin Card voor  

G-ELS 25,– 25,–

Variant van het slot TAG PIN

Het elektronische slot wordt door middel van het voor het slot houden van de kaart in de desbetreffende modus 
PIN of TAG geactiveerd. 
Met de Admin Card kunt u uw slot individualiseren en alle menu-instellingen bewerken zoals het aanleggen en 
verwijderen van gebruikers, uitlezen van de batterijstatus, instellen van de helderheid van de display et cetera.

Let op: u kunt meerdere G-ELS-sloten (sluitsysteem) met een Admin Card beheren. De Admin Card 
is de mastersleutel voor uw sluitsysteem en moet daarom met uiterste zorgvuldigheid 
behandeld worden. De Admin Card wordt apart verzonden.

  Admin Cards voor de eerste ingebruikname van de G-ELS 96 0015

96 0013_ PIN

96 0013_ TAG

91
Y 96 0015 GARANT electronisch sluitsysteem  

G-ELS 169,–

Lengte mm 123
Hoogte mm 37
Diepte 33
Batterijlevensduur in sluitcycli 20.000
Displaytype OLED

  Elektronisch sluitsysteem G-ELS

96 0015 PIN-variant

96 0015 TAG-variant

Intelligente, veilige en snelle toegang tot uw gereedschap met G-ELS.
Ergonomische en aangenaam aanvoelend dankzij 2K-greep.
Kristalhelder, fel oplichtend OLED-display met hoog contrast.
Tot maximaal 20.000 sluitcycli met één batterij mogelijk. 
Achteraf uitbreidbaar in GARANT bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar 2006.
TAG-modus: activeer het slot in deze modus met de Admin Card TAG en gebruik  

GARANT-tags om het slot te openen of te sluiten. 
PIN-modus: activeer het slot in deze modus met de Admin Card-PIN en gebruik uw pincode om het slot 

te openen of te sluiten. Voor de pincode zijn de cijfers 1-4 mogelijk (bijv. 2 3 1 4). 
Er kan een 4 -cijferige pin (256 verschillende mogelijkheden) of een 6-cijferige pin (4096 
verschillende mogelijkheden) worden ingevoerd. 
Het slot is uitgerust met een capacitief touchscreen. Voor een betere zichtbaarheid  
is het touchscreen bij bediening van achteren verlicht.

Let op: de maat van het G-ELS-slot is afhankelijk van kasttype op bais van het sluitmecha-
nisme. (Bijv. 96 0015_GP11 komt overeen met vleugeldeurkast).  
Uw bedrijfsinrichtingsadviseur bepaalt voor u de benodigde vaianten.  
Bij uw eerste bestelling dient een Admin Card te worden meebesteld.

Type mm TAG

91
Y 96 0018 GARANT TAG (transponder) voor  

G-ELS 17,90

Diameter mm 37

In de TAG-modus (combinatie met Admin Card 96 0013_TAG) neemt de TAG de functie van 
de sleutel waarmee het slot wordt geopend of gesloten over. 
Robuuste kunststof behuizing met metalen beugel voor een lange levensduur, 
gemakkelijk te reinigen.  
Toegepaste technologie: MIFARE DESFire.

  TAG voor bediening van het elektronische sluitsysteem G-ELS 96 0015_ELS 

96 0018_TAG

Let op: Batterijvoeding uitsluitend met batterijen van de Hoffmann Group.  
Batterijen en reservedelen zijn via de Hoffmann Group verkrijgbaar.  
Sluitsystemen die al middels de Admin Card zijn geactiveerd en daarmee 
zijn gepersonaliseerd, zijn van omruil uitgesloten.
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HET MAAKT NIET UIT HOE U UW 
BEDRIJF NOG BETER WILT MAKEN, 
WIJ KUNNEN HET INRICHTEN.

U bent op zoek naar de geschikte inrichting van uw bedrijf? Wij hebben 
het. Van een losse kast tot aan de complete uitrusting van een fabrieks-
hal. Onze allround-service van advies, planning en montage zorgt er voor 
dat u volledig tevreden bent – en nog succesvoller.
www.hoffmann-group.com

Deze actiebrochure, haar grafische vormgeving en het toegepaste artikelnummeringssysteem zijn auteursrechtelijk beschermd. Nadruk en elke andere vorm van vermenigvul-
diging –ook gedeeltelijk – is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de firma Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241  München. Alle prijzen excl. BTW. 
Prijzen in € , geldig tot 31-07-2018, fouten en wijzigingen voorbehouden.
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Hoffmann Quality Tools B.V.
Platinastraat 110 · NL-7554 NB Hengelo
Tel.: +31 74 255 81 81
Fax: +31 74 243 27 34

verkoop@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com


