Kwaliteit – made in Germany
Als familiebedrijf kan Winkhaus inmiddels terugblikken op

Een eenvoudig systeem,
eenvoudig uitgelegd.

een traditie van meer dan 160 jaar. Ook nu nog is Winkhaus

Systeem met groeigarantie

blueCompact in één oogopslag

blueCompact in vergelijking

Het sluitsysteem overtuigt niet alleen door zijn technologi-

Neem deze slimme stap in uw leven en maak kennis met de

Bij een vergelijking van blueCompact met klassieke, mecha-

sche aspecten, maar ook door de gebruikersvriendelijkheid

veelzijdigheid van dit unieke sluitsysteem.

nische sluitsystemen wordt al snel duidelijk dat comfort en
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Gereed

stevig in handen van de familie – ondertussen al van de vijfde

blueCompact werd ontwikkeld om te voldoen aan de eisen

van de componenten. De cilinders hebben namelijk dezelfde

generatie.

die u stelt aan een gebruikersvriendelijk sluitsysteem. Maar

vorm als de conventionele sluitcilinders en laten zich daarom

blueCompact biedt u:

Wereldwijd weten onze klanten onze vakkundige service, de

wij laten u natuurlijk niet alleen, als het erop aankomt de

heel gemakkelijk inbouwen zonder een beroep te doen op

+ Eenvoud: Bediening en beheer via een app

bijzonder hoge productkwaliteit en de innovatieve oplossin-

veelzijdige functies onder de knie te krijgen. Wij hebben een

monteurs.

+ Snel: Verloren sleutel per omgaande laten blokkeren

gen voor venster- en deurtechniek uit Duitsland bijzonder te

tutorial-concept ontwikkeld dat u stap voor stap begeleidt

waarderen.

bij de eerste installatie. En ook daarna heeft u altijd weer de

Mocht u uw werkruimtes of woning willen uitbreiden, dan

+ Flexibel: Sluitautorisaties op afstand toewijzen

mogelijkheid om elke functie door middel van een video te

kunt u uw sluitsysteem nu ook achteraf aan de ruimtelijke si-

+ Veilig: Data worden uitsluitend in de sleutel opgeslagen

laten uitleggen.

tuatie aanpassen. blueCompact kan immers uitgebreid wor-

+ Intuïtief: Elke stap wordt uitgelegd in de video-instructies
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den tot 99 sleutels en 25 cilinders.

+ Ongecompliceerd: Makkelijk te installeren en flexibel uit

Kleur

Blauw

gebruikersvriendelijkheid gepaard gaan met veiligheid en
kostenbesparingen op lange termijn.

+ Controle: Alle sluitgebeurtenissen exact bewaken

Deze mogelijkheden hebben wij geïntegreerd in een app, zo-

te breiden

Mechanisch
sluitsysteem

dat de instructies altijd beschikbaar zijn.
Ingangsbeveiliging

blueCompact componenten:

blueCompact
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Toegangsorganisatie
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tot 25 cilinders

Kostenneutrale
autorisatiewijzigingen
Registratie van
sluitgebeurtenissen

bluecompact.com
masterkey

Aanduiding van deuren
en sleutels

cilinders

Eenvoudige, directe
toegang tot handleiding
Vrije planbaarheid en
overzichtelijkheid

Uw Smart Home
begint bij uw deur
blueCompact

Modern en
innovatief design
gebruikerssleutels in 5 kleuren

actieve gebruikerssleutel
bluecompact.com
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Eenvoudig.
Flexibel. Smart.
Met blueCompact begint uw Smart Home al bij uw voordeur.

Het intelligente systeem met de app

Vrijgeven, blokkeren, beheren.

Overzichtelijk

Controle, waar u ook bent.

Geen data in de Cloud

Beheer het complete sluitsysteem heel eenvoudig via een

Verloren sleutels zijn geen probleem meer: dankzij het be-

In de app kunt u overzichtelijk en exact zien met welke sleu-

Het tot in de kleinste details doordachte blueCompact sluit-

In tijden waarin inventieve mensen criminele intenties koes-

app. Als eerste systeem überhaupt maakt blueCompact de

heer met app en master laat zich de kwijtgeraakte sleutel

tel en op welk moment zich iemand toegang heeft verschaft

systeem van Winkhaus biedt u ook een oplossing, wanneer u

teren en daarbij juist data clouds op de korrel nemen, dient

bediening van alle processen, autorisaties en wijzigingen via

per omgaande blokkeren. Daarmee is de situatie in enkele

tot welke ruimte. Dat biedt u te allen tijde de mogelijkheid

een sluitautorisatie op afstand wilt toewijzen. U kunt bijvoor-

men informatie op alternatieve manieren te beschermen.

uw smartphone of tablet mogelijk.

minuten onder controle: iemand die zich met deze sleutel

om te controleren in hoeverre werktijden worden nageleefd.

beeld een actieve sleutel bij een buurman deponeren, zodat

blueCompact biedt uitkomst: Alle details over uw sluitsys-

deze hem in noodgevallen kan gebruiken. Vanzelfsprekend

teem worden niet in een cloud, maar op de sleutel zelf op-

alleen, wanneer u dit op afstand toestaat via de app.

geslagen.

Hij krijgt dan voor een korte periode een autorisatie om de

Ook wanneer u uw smartphone verliest, is het voor de vinder

door u gedefinieerde deuren te openen.

niet mogelijk in het gebouw binnen te dringen.

toegang wil verschaffen tot uw ruimtes, staat voor een ge-

Elektronische sluitsystemen bieden veel voordelen, omdat
zij individueler, flexibel en eenvoudiger - ook achteraf - door

Maximaal comfort en gebruikersvriendelijkheid worden ge-

sloten deur. Bovendien is het vrijwel onmogelijk om de sleu-

Dit is optimaal voor tijdregistratieprocedures in bedrijven of

uzelf geconfigureerd kunnen worden. Zij bieden bovendien

completeerd met slimme netwerkmogelijkheden - en dat

tel onbevoegd te kopiëren.

in het particuliere segment, bijv. om na te gaan of de dochter

volledige controle en overzicht over het hele sluitsysteem.

allemaal in een sluitsysteem dat geen wens onvervuld laat.

de vorige avond op de afgesproken tijd thuisgekomen is.
Mocht de sleutel achteraf weer opduiken, dan kunt u die van-

blueCompact is ideaal voor intelligente particuliere woningen,

zelfsprekend weer activeren.

maar ook voor kleine bedrijven. Ontdek alle voordelen van
elektronische sluitsystemen met deze nieuwste highlight van
Winkhaus.
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