Nemef ENTR
FLEXIBEL WOONCOMFORT.

Open je deur
met smartphone
of afstandsbediening.
Veiliger. Vrijer. Vriendelijker.

Met de digitale ontwikkelingen
verandert onze leefwereld. Nemef
heeft een bijzonder ﬂexibel concept
ontwikkeld voor het openen en
beheren van een woningdeur.
Of het nu gaat om extra luxe en
wooncomfort, ﬂexibele toegang
voor zorgverleners aan huis of
het op afstand beheren van een
recreatiewoning? Nemef ENTR
kan het allemaal.

Nemef ENTR voor
wonen, verzorgen
en recreëren.
Nemef ENTR is een elektronische motorcilinder die eenvoudig,
zonder bouwkundige aanpassingen, aan de binnenzijde van de
deur gemonteerd kan worden. Door de bestaande cilinder
- eventueel tijdelijk - te vervangen, kan de deur met een afstandsbediening of een smartphone app geopend worden. Indien
gewenst kun je de deur ook altijd nog openen met een sleutel.

“

Als origineel Nederlands A-merk
zetten wij ons elke dag tot het uiterste
in voor uw veiligheid en innerlijke rust
en zijn wij mede verantwoordelijk
voor ons nationaal welzijn.

Nemef ENTR, je persoonlijke portier.
Je kunt je voordeur eenvoudig upgraden naar elektronische toegang zonder deze aan
te passen. Ervaar het gemak van sleutelloze toegang en open je deur met smartphone,
afstandsbediening, pincode of vingerafdruk. Daarnaast kun je met de online functionaliteit
berichten ontvangen, wie wanneer naar binnen is gegaan, zodat je weet dat de kinderen
weer veilig thuis zijn. Kies voor gemak en maak van je smartphone een virtuele sleutel.

Nemef ENTR, je ﬂexibele zorgverlener.
Mocht iemand onverhoopt (tijdelijk) zorg nodig hebben, dan kun je voor alle betrokkenen
individueel de toegang tot een woning regelen. Zo kun je bijvoorbeeld mantelzorg
permanent toegang geven en een thuiszorgmedewerker op vaste dagen en tijden, zonder
dat een deur fysiek geopend hoeft te worden. Je bepaalt zelf wie wanneer naar binnen mag.
Nemef ENTR is daarnaast te integreren in een beheersysteem en bij uitstek geschikt voor
zorginstellingen en thuiszorgorganisaties.

Nemef ENTR, je vriendelijke gastheer.
Een tijdelijke huurder van bijvoorbeeld een vakantiewoning kan via een smartphone
direct toegang krijgen, zonder dat hij/zij de sleutels ergens moet ophalen. In de online
functionaliteit van Nemef ENTR kan vooraf eenvoudig de toegang voor een bepaalde
periode toegekend worden. Het risico van verloren of niet teruggegeven sleutels en
oneigenlijk gebruik wordt uitgesloten. Ontzorg jezelf en biedt je huurder wooncomfort
van deze tijd.

nemefentr.nl

In de huidige wereld vinden we het
belangrijk om comfortabel en ﬂexibel
te leven met moderne mogelijkheden.
Om deze redenen geloven wij dat we
Nederland een essentiële stap vooruit
helpen met Nemef ENTR.
Gert Lubbersen
Directeur

Via de optionele vingerscan kan aan maximaal
20 verschillende gebruikers toegang toegewezen worden.

Met de afstandsbediening kan de deur van buiten
en van binnen geopend worden.

Op een uiterst veilige manier met een smartphone
de deur openen en toegangsrechten beheren.

Heel eenvoudig
een woning
upgraden.
Bestaande deuren eenvoudig upgraden.

Zeer veilige draadloze mogelijkheden.

Nemef ENTR vervangt de standaard mechanische cilinder in
het slot. Door de uniforme maatvoering past deze oplossing
in vrijwel alle woningdeuren.
• Eenvoudige en snelle installatie. Geschikt voor bijna alle
typen cilinderbediende sloten, zowel enkelpunt- als
meerpuntssloten (merkonafhankelijk, cilinder onder de kruk)
• Extra veiligheid door automatische vergrendeling,
Nemef ENTR sluit je deur zelf af
• Hoge inbraakwerendheid door SKG*** cilinder
• Maximale vluchtveiligheid. De deur is altijd van
binnenuit zonder sleutel direct te openen

Nemef ENTR werkt draadloos door middel van een smartphone,
afstandsbediening, pincode of vingerscan.
Zowel bij de ofﬂine als online functionaliteit kan het toegangsbeheer via de smartphone van de beheerder geregeld worden.
Bij de ofﬂine functionaliteit gebeurt het beheer aan de deur via
een veilige Bluetooth verbinding en bij de online functionaliteit
kan dit ook op afstand via de cloud.
• De versleutelde communicatie van Nemef ENTR is zeer veilig,
vergelijkbaar met internetbankieren
• Draadloos opladen mogelijk via een accu-oplader, waardoor
geen bekabeling of stroompunten vereist zijn
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De eigenaar maakt en
beheert virtuele sleutels
De versleutelde Bluetooth
technologie garandeert
veilige communicatie
Eigenaar ontvangt meldingen
van een lage accu status
Beheer overal je virtuele sleutels
met tijdsbepaling van toegang
(online functionaliteit)
Technische support link

Heel simpel te installeren,
gebruiken en beheren.
1 Laad de accu op
2 Schroef de bestaande
cilinder uit de deur
3 Installeer Nemef ENTR in het
cilindergat
4 Zet Nemef ENTR aan
5 Nemef ENTR is klaar voor gebruik
(met afstandsbediening)
6 Download optioneel de
smartphone app
7 Maak, verdeel en beheer
virtuele sleutels

Nemef ENTR
alle plug & play
mogelijkheden.
Nemef ENTR basispakket.

Nemef ENTR opties.

• 1 Nemef ENTR cilinder SKG***,
motor unit uitgevoerd in hoogwaardig kunststof
• 1 Afstandsbediening
• 2 Vaste back-up sleutels
• 1 Security card
• 1 Oplader
p

• Codepaneel
• Vingerscan
• Draadloze accu-oplader

Nemef ENTR met afstandsbediening

Codepaneel

Vingerscan

Draadloze accu-oplader

ASSA ABLOY is de wereldleider
in vergrendelingsoplossingen
die voldoen aan de hoge eisen
van de eindgebruiker met
betrekking tot veiligheid,
beveiliging en gemak

Nemef is sinds 1921 een origineel Nederlands A-merk.
Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen we alle expertise
om in een wereld vol veranderingen de beste oplossingen
en innovaties te realiseren.
In ons European Competence Center worden voortdurend nieuwe
technologieën naar bruikbare toepassingen vertaald. Naast ons
uitgebreide standaard assortiment zijn er nu innovaties als:
Nemef ENTR
Nemef Radaris Evolution
Nemef SMART
Nemef EL600-serie
Met de kwaliteitsmerken Nemef, LIPS, YALE, ASSA ABLOY, IKON, effeff
en ABLOY bieden we alle nodige geïntegreerde kennis, producten en
diensten. Perfect afgestemd op de meest uiteenlopende moderne
wensen en eisen in de woning- en utiliteitsbouw.

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5, 4941 SK
Raamsdonksveer
Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 75
info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl
www.nemef.nl

