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

Vertrouwd design
  Ergonomisch en aangenaam 

dankzij 2K-greep.

Smart
  Modern, capacitief  

touchscreen met achter-
grondverlichting.

Eenvoudig en duidelijik
  Kristalhelder, duidelijk oplichtend  

OLED-display met hoog contrast

  Eenvoudige bediening dankzij  
duidelijke menustructuur

Onafhankelijk
  Dankzij krachtige batterij onafhan-

kelijk van externe stroomtoevoer.

  Tot max. 20.000 sluitcycli.

  Batterij snel en zonder gereed-
schap te verwisselen.
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Eenvoudige bediening
  Gecontroleerde toegang naar keuze 

via PIN of TAG.

Overzichtelijk
  Met de G-ELS admin-software APP 

heeft u volledig overzicht. 

Flexibel
  De ideale uitbreiding van de 

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

Eenvoudige bediening – sneller toegang.

  PIN vervangt TAG of sleutel.

  Eenhandsbediening:  
Intoetsen – openen – klaar!

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

  4 -Cijferige PIN-invoer (256 verschillende pinmogelijkheden).

  Of 6-cijferige PIN-invoer (4096 verschillende pinmogelijkheden).

Veilig, eenvoudig, smart.

  Goed zichtbaar dankzij verlicht touchscreen.

  Modern, capacitief touchscreen, vergelijkbaar met een smartphone.

  Weergave d.m.v. symbolen maakt inbouwen in verschillende posities mogelijk.
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... OF NAAR KEUZE VIA TAG TRANSPONDER.

TAG-functie

  Tijdsbesparende bediening zonder sleutel.

  Comfortabel openen door de  TAG voor 
het slot te houden.

  Eenvoudig toekennen van toegangsautorisatie 
gebeurt via app.

Robuuste TAG

  Robuuste GARANT Premium TAG voor  
professioneel gebruik.

  Uitstekende kwaliteit (metalen beugel).

  Duurzaam en gemakkelijk te reinigen.

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

Sluitsysteembeheer via app:

  Eenvoudige en intuïtieve gebruikersaanwijzingen. 

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

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

  Beheer uw sloten en medewerkers:  
 – Gebruikers kunnen eenvoudig 
     uit de databank worden verwijderd.  
 – Toegangsautorisaties worden individueel verstrekt..

  Een status oproepen, 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 mechanische als 
de elektronische componenten zijn in te zetten.

  Kan geplaatst worden in bedrijfsinrichting 
vanaf 08/2006.

De ideale uitbreiding op de beproefde 
GARANT bedrijfsinrichtingen.
VOOR VEILIGE OPSLAG EN GECONTROLEERDE TOEGANGSAUTORISATIE.
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Typ mm TAG PIN

91
Y 96 0013 GARANT Admin Card voor  

G-ELS 26,– 26,–

Slotvariant mm TAG PIN

Het elektronische slot wordt geactiveerd d.m.v. het voorhouden van de card in de desbetreffende modus PIN of TAG. 
Met de Admin Card kunt u uw slot individualiseren en alle menu-instellingen uitvoeren zoals bijv. aanleggen en 
verwijderen van gebruikers, uitlezen van de batterijstatus, instellen van displayhelderheid etc.

Let op: U kunt meerdere G-ELS-sloten (sluitsysteem) beheren met één Admin Card. De Admin Card 
is de moedersleutel voor uw sluitsysteem en moet daarom met de grootste zorg worden 
behandeld. De Admin Card wordt separaat verstuurd.

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

96 0013_ PIN

96 0013_ TAG

91
Y 96 0015 GARANT electronic locking system  

G-ELS 179,–

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

  Elektronisch sluitsysteem G-ELS

96 0015 PIN-Variante

96 0015 TAG-Variante

Intelligente, veilige en snelle toegang tot uw gereedschap met het G-ELS.
Ergonomisch en aangenaam aanvoelend dankzij 2K-greep.
Kristalhelder, duidelijk oplichtend OLED-display met hoog contrast.
Tot max. 20.000 sluitcycli met één batterij mogelijk. 
Kan achteraf worden geplaatst in GARANT bedrijfsinrichtingen vanaf bouwjaar 2006.
TAG-modus: Activeer met de Admin Card PIN het slot in deze modus en gebruik GARANT tags om het slot 

te openen of te sluiten. 
PIN-modus: Activeer met de Admin Card pincode het slot in deze modus 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 pincode (256 verschillende mogelijkheden) of een 6-cijferige pincode 
(4096 verschillende mogelijkheden) worden ingevoerd. 
Het slot is uitgerust met een capacitief touchscreen. Voor een betere zichtbaarheid heeft het 
touchscreen achtergrondverlichting als het wordt bediend.

Let op: De maat van het G-ELS-slot is afhankelijk van het kasttype op basis van het 
sluitmechanisme (bijv. 96 0015_GP11 komt overeen met vleugeldeurkast).  
Uw bedrijfsinrichtingsadviseur gaat voor u na welke de benodigde varianten zijn.  
Bij een eerste bestelling moet ook een Admin Card worden besteld.

Typ mm TAG

91
Y 96 0018 GARANT TAG (Transponder) voor  

G-ELS 18,30

Diameter mm 37

In de TAG-modus (combinatie met Admin Card nr. 960013_TAG) neemt de TAG de functie 
over van de sleutel, waarmee het slot wordt geopend resp. gesloten.. 
Robuuste kunststof behuizing met metalen beugel voor lange levensduur, gemakkelijk te reinigen. 
De vrije geheugenruimte op de TAG kan worden gebruikt voor andere toepassingen. 
Toegepaste technologie: MIFARE DESFire.

  TAG voor het bedienen van het elektronisch sluitsysteem G-ELS 96 0015_ELS 

96 0018_TAG

Let op: Werking op batterijen alleen met batterijen van de Hoffmann Group.  
Batterijen en reservedelen zijn via de Hoffmann Group verkrijgbaar.  
Reeds met de Admin Card geactiveerde en dus gepersonaliseerde sluitsystemen 
kunnen niet worden omgeruild.

 Reservedelen zoals afdekkingen (art.nr. 96 0019_BATCOV en _PINCOV) en batterijen  
(art.nr. 96 0016_BAT) vindt u in onze reservedelenlijst.
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→

Installeer nu de APP voor het elektronische slot 
GARANT G-ELS uit de Google Play Store:

Talen:

 Duits

 Engels

 Frans

 Spaans

 Italiaans

Vereisten:

 Android™ versies vanaf 5.0

 NFC-interface beschikbaar  
(NXP-Chip)

G-ELS Admin

Een app voor het sluitsysteembeheer  
van het GARANT G-ELS 

Deze reclamebrochure, de grafische vormgeving ervan en het gebruikte artikelnummeringssysteem zijn auteursrechtelijk beschermd.  
Nadruk alsmede elke vorm van vermenigvuldiging – zelfs gedeeltelijk – is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van Hoffmann SE, 81241 München.  
Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Alle prijzen excl. BTW, geldig tot en met 31-07-2020; zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

GARANT G-ELS APP voor NFC-communicatie

Een lijst van geteste en aanbevolen smartphones en tablets, alsmede  
resultaten van de NFC-communicatie met het G-ELS vindt u op:

https://www.dom-security.com/global/en/products/eniq-app/compatibility
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Hoffmann Quality Tools B.V.
Platinastraat 110 · NL-7554 NB Hengelo
Tel.: +31 74 207 70 00
Fax: +31 74 243 27 34

HNL-Verkoop@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com
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