
Kies voor Entrya en ontdek al onze voordelen!
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ENTRYA
Een betrouwbaar veelzijdig merk

WORD RESELLER
en ontdek al onze 

voordelen!

Met ENTRYA schotelt Seculux je een fris hedendaags en 
vernieuwend gamma voor dat mensen met elkaar verbindt! 
Duidelijke communicatie en toegankelijkheid voor iedereen!

De reeks producten gaat van codeklavieren, fotocellen, videofonie 
en smart home control tot elektromagnetische sloten. Stuk 
voor stuk kwalitatieve producten met een gebruiksvriendelijke 
handleiding en eenvoudige montage.

Naast een rijk productassortiment blinkt ENTRYA ook uit met tal 
van extra opmerkelijke voordelen! Klanten kunnen rekenen op een 
uitstekende ondersteuning op gebied van techniek, service en 
professionele opleidingen. 

Een klantvriendelijke en persoonlijke aanpak, dat is waar ENTRYA 
voor staat!

 Seculux is exclusieve verdeler van Entrya. Ontdek ons gamma via onze webshop: shop.seculux.eu - snel en makkelijk online bestellen!

• Exclusieve kortingen

• Blijf op de hoogte van nieuwe producten

• Deelname aan ENTRYA acties

• Uitgebreide projectondersteuning

• Geniet van een vakkundige afterservice
Vraag hier je demo aan!

Opleidingen 
op maat

Eersteklas 
ondersteuning

Garantie 
op garantie

Verdien 
geen kruimels

Kris Loyens

Automatisatie • Limburg, 
Antwerpen ,Vlaams-Brabant

 
Tel: 0474 21 78 00

k.loyens@seculux.eu

Rob van der Meijden

Videofonie en automatisatie 
Nederland

Tel: +31 642 26 34 46
rvdm@seculux.eu

Jeroen Wolfs
 

Videofonie • Limburg, 
Antwerpen ,Vlaams-Brabant

Groothandel Nederland

Tel: 0484 36 85 10
j.wolfs@seculux.eu

Jos Vermeulen

Automatisatie • Oost- en 
West-Vlaanderen

Tel: 0475 85 75 22
j.vermeulen@seculux.eu

Eric Hulpiau

Automatisatie • Brussel, 
Waals-brabant, Wallonië, 

Luxemburg

Videofonie • Wallonië, 
Waals-Brabant, Oost- 
en West-vlaanderen, 

Luxemburg en Brussel

Tel: 0489 58 37 17
e.hulpiau@seculux.eu
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Facila neXt
Always connected

In verbinding,  
ALTIJD en overal!ONTDEK 

Facila neXt

M71W - binnenpost met WiFi
M41 - binnenpost

Gemakkelijk communiceren met 
bezoekers, dat is wat iedereen 
wil. Dit doe je eenvoudig 
vanop afstand met onze video 
intercom in combinatie met een 
app.  

De Facila neXt app download je 
gratis via volgende tools:

Met Facila neXt introduceert 

Entrya een innovatief video 

intercomsysteem waarmee je 

duidelijk en comfortabel vanop 

afstand communiceert. 

 Seculux is exclusieve verdeler van Entrya. Ontdek ons gamma via onze webshop: shop.seculux.eu - snel en makkelijk online bestellen!

Download hier

de app

Beschikbaar op:

Binnenposten
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D22S - opbouw buitenpost in aluminium

D22F - inbouw buitenpost in RVS

Ook geschikt voor projecten in 
grotere appartementsgebouwen

HET CODEKLAVIER
Open veilig een draai- of schuifhek

Facila neXt
Always connected

 Seculux is exclusieve verdeler van Entrya. Ontdek ons gamma via onze webshop: shop.seculux.eu - snel en makkelijk online bestellen!

Buitenpost D22S - D22F

Verlichte 
toetsen

Bestel hier de  
D22S of D22F

Opbouw en inbouw buitenpost met 
codeklavier

• Codeklavier met verlichte toetsen

• Via het codeklavier open je eenvoudig een draai- 
of schuifhek 

• Tot 32 appartementen: 
toets het appartementsnummer in en bel aan!

• Automatische foto of video-opname bij aanbellen

• Beheer de toegang in de Facila neXt app

Bekijk hier 
de video
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D21S - buitenpost D21S/B - buitenpost

 Seculux is exclusieve verdeler van Entrya. Ontdek ons gamma via onze webshop: shop.seculux.eu - snel en makkelijk online bestellen!

Bekijk hier 
de video

Bestel hier de 
D21S of D21S/B

Optioneel 
naamplaatje

Opbouw buitenpost met kaartlezer

• Geschikt tot 4 appartementen 
of voor privé en praktijkruimte!

• Automatische foto of video-opname bij 
aanbellen

• Standaard met kaartlezer

• Incl. 5 tags

• Gepersonaliseerd naamplaatje optioneel: op 
vraag van de klant

• Beheer de toegang met de Facila neXt app

Buitenpost D21S - D21S/B

Ideaal voor 
projecten 
in kleinere 
appartementsgebouwen
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EM180-I
inbouw elektromagnetisch slot 
tot 180 kg

EM500-O
opbouw elektromagnetisch slot 
tot 500 kg

SLP 300
elektrische sluitplaat 
tot 300 kg

SLP 500
elektrische sluitplaat 
tot 500 kg

EM 280-I
inbouw elektromagnetisch slot 
tot 280 kg

EM 500-I
inbouw elektromagnetisch slot 
tot 500 kg

Facila neXt
Always connected

Bestel hier

je sloten

 Seculux is exclusieve verdeler van Entrya. Ontdek ons gamma via onze webshop: shop.seculux.eu - snel en makkelijk online bestellen!

Aansluitschema

Elektromagnetische sloten 
Voor montagebeugels: zie webshop.

D22S - D22F en / of D21S/4 - D21S/B4
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Open snel en VEILIG
de toegang

CIFERO KP10
opbouw codeklavier

CIFERO KP10F
inbouw codeklavier

 Seculux is exclusieve verdeler van Entrya. Ontdek ons gamma via onze webshop: shop.seculux.eu - snel en makkelijk online bestellen!

• Verlichte toetsen

• Onderhoudsvrij bij vriestemperaturen: de 
toetsen vriezen nooit vast (bij gebruik van de 
voeding MW30-12)

• Vandaalbestendig

• Afzonderlijke controllers

• Combinatie met EntraHOME mogelijk

Optioneel 
zwarte 

behuizing

SD60 SD60-2 ENTRAHOME

Afzonderlijke controllers bieden optimale 
bescherming

Controller 

met 2 relaisuitgangen

om 2 ingangen te openen.

Controller 

met 1 relaisuitgang 

om 1 ingang te openen.

Controller 

met 1 relaisuitgang 

om 1 ingang te openen met zowel 

het Cifero codeklavier  als op 

afstand via de EntraHOME-app.

Codeklavier CIFERO

Bekijk hier 
de video

Bestel hier de 
Cifero
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Bekijk onze nieuwe website op 
www.entrya.com

Volg ons op instagram 
entrya_nv

Met jou in verbinding, 
om het even waar je bent!

Haal het beste uit je 2-draads 
video intercomsysteem
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Download hier

de app

Beschikbaar op:

Bestel hier de  
EntraHOME

Bekijk hier 
de video

Bestel hier de 
Facila buskabel

EntraHOME:

Je smartphone als afstandsbediening
Smart Home Control 
EntraHOME

• Een gebruiksvriendelijke app om toegang 
via élke smartphone te beheren

• Gebruik de EntraHOME in combinatie 
met het Cifero codeklavier

• Tal van toepassingen: vakantiewoning, 
industrie, appartementen, Airbnb, Hotels, 
Kinderdagverblijf, ...

• Getwist paar 2 x 0.75 mm

• Soepele geleider

• Interferentievrije signaaloverdracht

Bied je klanten het nodige comfort 
met de EntraHOME


