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Het self-powered 
elektronische 
sluitsysteem dat U 
de controle geeft 
Maak kennis met ASSA ABLOY PULSE Experience a safer 

and more open world



Assaabloy.nl/pulse 
Assaabloy.be/nl/pulse

Zelf energie opwekkend, op sleutels 
gebaseerde toegangscontrole voor elk 
vooruitdenkend bedrijf

ASSA ABLOY PULSE is een digitaal sluitsysteem 
bestaande uit zelf energie opwekkende cilinders, 
hangsloten en herbruikbare elektronische 
sleutels. PULSE is snel te installeren, eenvoudig 
te bedienen en biedt u de functionaliteit en 
intelligentie van elektronische toegangscontrole 
zonder dat u batterijen, kabels of een externe 
stroombron nodig hebt.

PULSE is ontworpen voor elke omgeving 
waar veiligheid en eenvoud hand in hand 
gaan. Gebruikers hebben slechts één enkele 
programmeerbare sleutel om elke deur te 
openen waartoe ze gemachtigd zijn. Door het 
inbrengen van de sleutel wordt de versleutelde 
elektronische beveiliging in het PULSE slot 
geactiveerd.

In appartementencomplexen, studentenflats 
en woonzorgcentra kan een PULSE-systeem 
gemeenschappelijke toegangsdeuren, 
woningdeuren, opslagruimten en kasten 
beveiligen. De vertrouwde beveiligingstechnologie 
van PULSE maakt het ook ideaal toepasbaar voor 
scholen, gezondheidscentra en veel kleine en 
middelgrote bedrijven.

Door toepassing van de nieuwste technologie 
om zelf energie te genereren, biedt PULSE een 
vooruitstrevende oplossing voor toegangscontrole 
die ook bijdraagt aan duurzaamheid op de 
lange termijn. Maak uw bedrijf en gebouwen 
toekomstbestendig met PULSE toegangscontrole 
van ASSA ABLOY.

Het duurzame digitale sluitsysteem  
voor volledige controle
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ASSA ABLOY PULSE is de duurzame  
sleutel voor volledige controle

 

 ∙ Niet langer zorgen over verloren sleutels!  
U kunt snel de toegangsrechten intrekken van 
elke zoekgeraakte of niet teruggebrachte PULSE 
sleutel 
 
 

 

 ∙ Sleutels wekken hun eigen stroom op wanneer ze 
in de cilinder worden gestoken 
 
 
 
 
 

 ∙ Er zijn geen batterijen of kabels nodig om 
versleutelde elektronische beveiliging van 
stroom te voorzien 
 
 
 

 ∙ Flexibele en intuïtieve, cloud-gebaseerde software 
Incedo™ Business Cloud, vereenvoudigt het 
dagelijkse beheer van toegangsrechten 

De europrofiel cilinder

Vertrouw op 
het origineel

Uitgevonden en gepatenteerd in 1928 door 
een ASSA ABLOY merk. Al bijna een eeuw 
een mijlpaal in innovatie. In gebruik om 
miljoenen deuren te sluiten in heel Europa en 
daarbuiten.
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Waarom zou u moeten kiezen voor 
ASSA ABLOY PULSE?

 Beveiligings- of facilitymanager?
 ∙ Geen zorgen meer over zoekgeraakte sleutels
 ∙ Snel nieuwe sleutels programmeren
 ∙ Nooit meer een cilinder vervangen
 ∙ Beheer toegang vanaf elk apparaat 
 ∙ Kies voor SaaS voor eenvoudige budgettering 
 ∙ Minder uitgeven aan onderhoud

Huiseigenaar of beheerder?
 ∙ Kies verantwoord voor duurzaam
 ∙ Begin klein en schaal langzaam op
 ∙ Verminder de installatiekosten
 ∙ Bespaar op onderhoudskosten
 ∙ Verminder uw elektriciteitsrekening en bespaar geld
 ∙ Upgrade flexibel met extra hardware

Verkoper of installateur van 
veiligheidsoplossingen?
 ∙ Installeer nieuwe cilinders snel en kabelloos 
 ∙ Eén enkel PULSE sleuteltype op voorraad
 ∙ Bied systeembeheerdiensten aan 
 ∙ Pas bestaande panden eenvoudig en snel aan
 ∙ Help klanten over te stappen op 
toegangscontrole

Werknemer of gebruiker van het gebouw?
 ∙ Gebruik één sleutel om alles te openen
 ∙ Verminder uw energieverbruik op het werk 
 ∙ Geen zorgen meer over ontbrekende sleutels
 ∙ Houd uw toegangsrechten flexibel up-to-date 
 ∙ Geniet van de gemoedsrust van vertrouwde 
cilinders
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Kies een toegangssysteem 
dat u de controle geeft
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ASSA ABLOY PULSE  
geeft U de controle

Slechts één sleutel wordt geprogrammeerd voor 
elk toegangspunt waartoe de sleutelbezitter 
toegang nodig heeft; binnen- en buitendeuren, 
lockers, hangsloten en meer. Krachtige 
versleuteling en intuïtieve, cloud-gebaseerde 
beheersoftware zorgen ervoor dat uw PULSE 
toegangspunten veiligheid bieden aan iedereen 
in uw bedrijf. 

PULSE cilinders zijn heel eenvoudig te bedienen. 
De elektriciteit die wordt opgewekt wanneer 
een gebruiker zijn PULSE sleutel insteekt, voedt 
de gecodeerde elektronische beveiliging van de 
cilinder. Na autorisering van de Seos®-credential 
op de sleutel, gaat de cilinder open. Innovatieve, 

zelf energie opwekkende technologie voorziet in 
alle stroom die u bij de deur nodig hebt.

Om een PULSE sleutel met specifieke 
gebruikersrechten te programmeren, heeft een 
beheerder alleen een standaard PC en de PULSE 
desktop updater nodig. Incedo Business Cloud-
software maakt het eenvoudig om gebruikers 
toegangsrechten te geven voor elke deur die zij 
nodig hebben - en de toegang tot alle andere 
deuren uit te schakelen. Met behulp van het 
programmeerapparaat, een mobiele telefoon en 
de Device Configurator app kunnen cilinders ook 
eenvoudig worden geprogrammeerd.

U kunt sleutels programmeren. Bepaal 
precies wie, waar en wanneer toegang 
heeft met behulp van de desktop updater
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Incedo Business Cloud-software helpt 
systeembeheerders bij het configureren en beheren 
van een ASSA ABLOY PULSE systeem dat aan uw 
specifieke behoeften voldoet. De cloud-gebaseerde 
en veilige Incedo™ Business Cloud-software is 
eenvoudig te beheren vanaf elke pc met een 
internetverbinding.

Met een paar klikken zorgt u ervoor dat elke 
cilinder en elke sleutel in uw systeem de 
beveiligingsinstellingen en toegangsrechten heeft 
die u wenst.

Veiligheid, eenvoud en 
controle in één systeem

ASSA ABLOY PULSE cilinders 
die zelf energie opwekken

ASSA ABLOY 
PULSE sleutel

Desktop updater Software GUI

wandlezer/updater* Central processing unit *

Programmeerapparaat 
(USB)

Device Configurator app

Programmeerbare sleutelProgrammeerbare cilinders Beheer via cloud

Incedo™ 
Business Cloud

Draadloze verbindingscommunicatie  
beveiligd door Seos® 

Bij het inbrengen van de sleutel vindt communicatie 
plaats via Seos®

Bekabelde verbinding beveiligd door Seos®

Bij het inbrengen van het programmeerapparaat  
vindt communicatie plaats via Seos®

De best-in-class Seos® versleuteling biedt een 
ongeëvenaarde bescherming van gegevens en 
privacy, wat resulteert in een veiligere omgeving 
dan met andere credentialtechnologieën.

*Binnenkort beschikbaar
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ASSA ABLOY PULSE geeft U 
controle en gemak

 

 ∙ Met ASSA ABLOY PULSE blijft u in controle over 
de toegang tot uw locatie, de klok rond. Security 
managers hoeven zich nooit meer zorgen te 
maken over verloren of gestolen sleutels. U 
annuleert eenvoudig de rechten van een verloren 
sleutel via de gebruiksvriendelijke Incedo 
Business Cloud software-interface.

U hoeft geen dure cilinders meer te vervangen 
of cilinders omslachtig te gaan herbestiften. 
Programmeer een nieuwe sleutel en uw gebruiker 
kan meteen - en veilig - weer aan de slag.

   

 ∙ PULSE maakt het eenvoudig om incidenten te 
onderzoeken met behulp van uw Incedo Business 
Cloud software. Om de beveiliging altijd up-to-
date te houden, zenden PULSE sleutels informatie 
rond in uw systeem, inclusief tijdstempels en 
blocklists. 

 ∙ Incedo Business Cloud-software maakt het 
eenvoudig om systeembrede blocklists te maken, 
die door gebruikerssleutels onafhankelijk en 
automatisch worden verspreid via het insteken 
van de sleutel in de cilinder. 
 
Alle communicatie tussen cilinder en sleutel is 
versleuteld.

 ∙ Elk element in een PULSE systeem is ontworpen 
voor gemak - van de symmetrische PULSE sleutel 
tot de software die alles onder controle houdt. 

Voor de gebruiker ziet PULSE er vertrouwd uit en 
deze voelt ook zo. De intelligente en zelf stroom 
opwekkende beveiligingsstructuur werkt altijd 
en volledig onzichtbaar op de achtergrond.

Een gebruiker steekt eenvoudig zijn 
ergonomische sleutel in de PULSE cilinder. Hij 
draait de symmetrische sleutel om en indien deze 
geautoriseerd is, ontgrendelt de deur. Gebruikers 
dragen één programmeerbare sleutel die elke 
cilinder of hangslot ontgrendelt waarvoor men 
geautoriseerd is. PULSE is eenvoudig.

 ∙ Met een paar muisklikken kunt u de 
toegangsrechten voor iedere geautoriseerde 
gebruiker bekijken of wijzigen. U kunt vanaf elk 
apparaat - PC, tablet of smartphone - direct een 
site overzicht oproepen.

U kunt de toegangsrechten van een 
gebruikerssleutel op elk gewenst moment 
wijzigen, of u nu on-site, off-site of onderweg 
bent.

Sleutels worden snel uitgegeven m.b.v. een 
desktop updater en een programmeerapparaat. 
Ze verzenden ook informatie en beschermen 
daarbij uw PULSE systeem, waarbij ze onderweg 
tijdstempels verzamelen.



9

 ∙ De motor van uw ASSA ABLOY PULSE systeem is 
innovatieve technologie voor het zelf opwekken 
van energie - zonder netstroombekabeling of 
batterijen. Dit is een volledig hernieuwbare 
manier om uw bedrijf om te schakelen naar 
intelligente elektronische toegangscontrole.

 

 ∙ Het insteken van een PULSE sleutel genereert 
kinetische energie om versleutelde elektronica in 
de cilinder of het hangslot van energie te voorzien. 
De elektronica van de cilinder controleert de 
geldigheid van de sleutel om het verzoek tot 
ontgrendeling snel te accepteren of te weigeren. 
 

 ∙ Ook hergebruik is moglijk. PULSE sleutels kunnen 
eenvoudig opnieuw geprogrammeerd worden met 
behulp van de Incedo Business Cloud software. 
Wanneer een medewerker vertrekt, verwijderen 
beveiligingsmanagers de sleutelrechten en 
herprogrammeren deze na de overdracht.

Hetzelfde geldt voor PULSE cilinders en 
hangsloten: u kunt ze eenvoudig naar een nieuwe 
deur of een nieuw gebouw verplaatsen zonder 
dat u nieuwe hardware hoeft aan te schaffen. 
 
De PULSE sleutel kan ook in meer dan één 
systeem worden gebruikt.

ASSA ABLOY PULSE biedt u een toekomstbestendige, 
kosteneffectieve toegangsoplossing

 ∙ Vergeet complexe, dure installatie. PULSE is 
eenvoudig te installeren bij zowel nieuwbouw 
als renovatie omdat PULSE cilinders geen grote 
aanpassingen aan deuren vereisen. 

Uw installateur vervangt gewoon de bestaande 
mechanische cilinder door een PULSE cilinder. 
Er is geen bekabeling nodig en u hoeft geen 
batterijen aan te schaffen. 

 ∙ Omdat PULSE cilinders en hangsloten niet 
bedraad zijn, kost het veel minder tijd en geld 
om ze te installeren en zijn ze over de gehele 
levensduur kostenefficiënter dan vergelijkbare 
bedrade veiligheidsoplossingen. Het lopende 
onderhoud is minimaal. 
 
 
 

 ∙ Zowel sleutels als cilinders zijn herbruikbaar 
en herprogrammeerbaar, zodat ook het 
personeelsverloop eenvoudig te beheren is.

U hoeft zich nooit zorgen te maken over de 
kosten van verloren of gestolen sleutels, omdat u 
geen cilinders hoeft te vervangen en opnieuw te 
installeren. U verwijdert gewoon de oude sleutel 
en herprogrammeert een nieuwe, waarna u uw 
deuren weer kan openen.
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Connectiviteit en schaalbaarheid, 
beschikbaar wanneer U ze nodig heeft

Met het volledig flexibele, modulaire
platform Incedo Business Cloud kunt u PULSE 
sluitsystemen beheren naast een groeiend 
assortiment ASSA ABLOY-hardware voor 
toegangscontrole. Dit omvat draadloze 
sloten, bekabelde lezers en zoveel meer, 
waardoor u klaar bent voor de veranderende 
beveiligingsbehoeften van de toekomst.

Selecteer eenvoudig de juiste apparaten voor 
uw toegangspunten en beheer ze allemaal 
vanuit één Incedo Business Cloud-interface.
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Breng uw bedrijf vooruit 
met een toegangssysteem 
dat u tijd en geld bespaart - 
neem vandaag nog contact 
met ons op

Eén oplossing voor veel  
verschillende toepassingen
Hangsloten, cilinders en schroefcilinders

Hangsloten

Cilinders Schroefcilinders
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Meer informatie over 
ASSA ABLOY PULSE

Wij hopen dat u deze PULSE brochure nuttig 
vindt. Als u meer informatie wilt, klik dan 
op de knop hieronder en wij brengen u in 
contact met een van onze lokale experts.

Uw adviseur zal u helpen om: 
 ∙ De veiligheid te verhogen en uw workflows 
efficiënter te maken

 ∙ De investeringen en operationele kosten te 
verminderen

 ∙ Nieuwe return on investment 
mogelijkheden te ontdekken

Breng mij in contact met een expert

De ASSA ABLOY Groep is de wereldwijde leider in 
toegangsoplossingen. Elke dag helpen wij miljarden 
mensen een meer open wereld te ervaren.

ASSA ABLOY Opening Solutions leidt de 
ontwikkeling binnen de deuropeningen en 
producten voor toegangsoplossingen in 
huizen, bedrijven en instellingen. Ons aanbod 
omvat deuren, deur- en raambeslag, sloten, 
toegangscontrole en service. 

ASSA ABLOY Opening Solutions 
Meerval 5 4941 SK Raamsdonksveer Nederland 
Heide 9 1780 Wemmel België 
Assaabloy.nl/pulse 
Assaabloy.be/nl/pulse

https://www.assaabloy.com/nl/nl/solutions/access-control/Pulse

