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Op het eerste gezicht is de Kek Genie cilinder een gewone cilinder. Net als de Kek Genie sleutel een gewone sleutel 
lijkt. Toch is er een groot verschil met andere systemen. Kek Genie van LIPS beschikt namelijk over geïntegreerde en 
geavanceerde elektronica. Dit houdt in dat vergrendeling en ontgrendeling bij dit cilindersysteem afhankelijk is van 
zowel mechanische profielen als elektronische codes. Omdat gebruikers zo precies kunnen regelen wie er wanneer 
gebruik kan maken van uit- en ingangen, is Kek Genie is één van de meest veilige systemen van LIPS. Bovendien leent 
het zich voor tal van toepassingen. 

LIPS Kek Genie staat voor:
- Praktisch in het gebruik, geavanceerd in mogelijkheden 
- Optimale veiligheid, dankzij mechanische en 
 elektronische controle
- Kopiëren en manipuleren van sleutels onmogelijk
- Eigen beheer van elektronisch én mechanisch 
 sluitplan in één pakket

- Tijdswaarneming en registratie van cilinder-
 bedieningen mogelijk
- Toepasbaar in nieuwe en bestaande systemen
- Integratie met Octro systemen

Het systeem met eindeloze mogelijkheden

De sleutels en cilinders van Kek Genie ogen volstrekt 
alledaags en praktisch. De sleutels zijn waterdicht, 
schokbestendig, onderhoudsvrij en – mede dankzij 
de unieke omkeerfunctie – ook nog eens uiterst 
comfortabel. Het grote verschil zit in de geavanceerde 
technologie voor toegangscontrole. Gebruikers krijgen 

hun persoonlijke toegangsrestricties toegekend. 
Men kan daarbij gebruik maken van een sleutel of 
een proximity kaart. Kiest u voor sleutels, dan kunt 
de verschillende toegangsniveaus onderscheiden 
door de kleur van de sleutelogen. Deze zijn verkrijg-
baar in achttien verschillende kleuren. 

Eindeloos praktisch



De zekerheid dat Kek Genie één van de veiligste systeem van LIPS is, komt voort uit de combinatie van de solide 
cilinders zelf en de kracht van de nieuwste elektronica. Zo maakt Kek Genie gebruik van de hoogwaardige cilinders 
uit de LIPS Octro 2000S serie. Cilinders uit deze serie vallen onder de zwaar of extra zwaar inbraakwerende klasse 
SKG**® of SKG***®. De grootste winst op het gebied van veiligheid zit echter in de toegepaste technieken. 
Zo beschikken de Octro 2000S cilinders bijvoorbeeld over een gepatenteerd cilindersysteem met verende stiften. 
Door deze zogenaamde Omega-stiften én de juridische bescherming door het patent is manipulatie vrijwel uit-
gesloten. En dan is er nog het elektronische element. Doordat de digitale codering in de cilinder moet ‘matchen’ 
met de mechanische profielen op de sleutel, beschikt Kek Genie over een extra veiligheidsgarantie die vrijwel geen 
enkel ander systeem kan bieden. Overigens: wanneer de voedingsspanning wegvalt, blijft de toegangscontrole 
gegarandeerd dankzij het hoogwaardige Octro sluitsysteem.

Hoe intelligent de toegepaste technologie binnen 
Kek Genie ook mag zijn, het systeem kenmerkt zich 
door een grote gebruiksvriendelijkheid. Zo vindt het 
sluitplanbeheer van Kek Genie gewoon plaats via de pc. 
Hiermee is het mogelijk om zelf te regelen en te controle-
ren wie er op welke tijden en op welke locaties gebruik 
mag maken van de uit- en toegangspunten van uw pand. 

Elke mechanische of elektronische cilinder en elke sleutel 
wordt opgenomen in het sluitplan. Zo kunt u eigenhan-
dig en precies het toegangsbeheer opstellen en toeken-
nen aan de afzonderlijke sleuteleigenaren. Is het sluitplan 
opgesteld? Dan kunt u zelf de cilinders programmeren, 
met een eenvoudig te bedienen portable programmer 
(PPG). En rust u de sleutels bovendien uit met een extra 
(Legic) chip, dan kunt u ze ook nog eens koppelen aan 

bijvoorbeeld een tijdsregistratiesysteem of een  
betaalsysteem. 

Kek online
Een goed voorbeeld van hoe eindeloos intelligent 
Kek Genie kan zijn, is Kek Online. Kek Online is, als het 
ware, de overtreffende trap van Kek Genie. Ga maar na. 
We starten als basis met het Octro-systeem, dat gebaseerd 
is op puur mechanische kwaliteiten en bij uitstek geschikt 
is voor deuren met weinig wisselingen in toegangsauto-
risaties. Voegen we dan de elektromechanische eigen-
schappen van Kek Genie toe aan deuren met meer 
wisselingen, dan profiteert u van flexibiliteit in het beheer 
van toegangsautorisaties. Programmeren geschiedt dan 
via de software en PPG. Kek Online komt in beeld op het 
moment dat wisselingen in toegangsautorisaties bijna aan 
de orde van de dag zijn. Door de cilinders uit te rusten met 
een extra ontvanger, een zogenaamd accesspoint, kunt u 
het beheer zelf regelen via een eigen netwerk of internet. 
Dus zónder tussenkomst van de PPG, zomaar van achter 
uw bureau. Zo bespaart Kek Online u tijd, geld en moeite 
bij het veelvuldig aanpassen van rechten.

Eindeloos intelligent

Eindeloos veilig



Door Opening Solutions: De vrijheid om iets heel nieuws te bedenken 
ASSA ABLOY Nederland wil oplossingen bieden die aansluiten op de unieke eisen die opdrachtgevers nú 
stellen. Daarom combineren wij ons productaanbod met alle diensten en services die maar nodig zijn om voor 
u oplossingen op maat te verzorgen. We noemen dat Door Opening Solutions. We inventariseren de wensen, 
adviseren over de mogelijkheden, ontwikkelen sluitplannen, combineren producten en garanderen de 
kwaliteit, zonder extra kosten. Waar mogelijk baseren we ons bij dit alles op bestaande toepassingen, waar 
nodig bedenken en produceren we iets compleet nieuws. 

De services en garanties van ASSA ABLOY 
ASSA ABLOY Nederland biedt alle zekerheden en extra’s die u van een marktleider mag verwachten.  
Onder meer in de vorm van Life Cycle Support: ons op maat gesneden onderhoudscontract, waarbij u  
profiteert van preventief onderhoud, aantrekkelijke tarieven en voorrang bij storingen. Bovendien bieden  
we uiteenlopende garanties zwart-op-wit. Variërend van NEN-EN- & ISO-normen, SKG-waarderingen en  
VCA-certificaten tot onze eigen Triple-10 garantie (tien jaar garantie op de combinatie van LIPS Octro  
cilinders, insteeksloten uit de 2400-serie en rvs-beslag). 

Meer weten? 
Vraag uw leverancier of één van onze adviseurs naar de mogelijkheden.  

Kek Genie is voor grootschalige omgevingen, waar een flexibel sluitplan gewenst is vanwege vele  gebruikers en 
toegangsprotocollen. Kek Genie kan in zowel nieuwe als bestaande systemen worden toegepast. Werkt u al met 
KESO of het LIPS Octro 1 en Octro 2 systeem, dan kunt u dit vervangen of eenvoudig uitbreiden met Kek Genie. 
Bijvoorbeeld alleen op de buitendeuren of toegangsgevoelige afdelingen. Het assortiment van LIPS Octro 2000S 
leent zich dan ook voor elke situatie. Het bevat dubbele cilinders, enkele cilinders, knopcilinders, hangsloten, 
meubelsloten en grendelsloten. Cilinders zijn er in Europrofiel (17 mm) en in 22 mm met diverse verlengingen. 
Daarnaast is de Batchless lezer ideaal voor gebruik bij automatische deuren en toegangen als verkeersdeuren.

Eindeloos toepasbaar

Uw huidige cilindersysteem
- Gevaar van sleutelverlies, met als consequentie het   
 vervangen van alle cilinders
- Geen controlemogelijkheden, wie waar is geweest 
 en op welk tijdstip

Uw Kek Genie cilindersysteem
- Sleutelverlies is geen enkel probleem, men blokkeert eenvoudig 
 de verloren sleutel
- Registratie van wie, waar en wanneer toegang heeft gehad
-  Iedere sleutel is uniek en niet te dupliceren door derden

Nieuwe toepassing
Toegang zónder sleutel en cilinder werkt natuurlijk het 
meest snel en eenvoudig. Maar deuren zonder cilinder 
zijn vanzelfsprekend minder goed beveiligd. Dus wat 
doet u als uw situatie tegelijkertijd het gemak van 
krukbediening zonder sleutel én de zekerheid van 
toegangscontrole vereist? Voor juist die situaties is 
i-handle gecreëerd: een vorm van elektromechanisch 
deurbeslag, dat krukbedieningen toelaat op basis van 
een paslezer. Geautoriseerde gebruikers profiteren zo 
van eenvoudige toegang, terwijl u de veiligheid van het 

systeem garandeert. En wilt u 
alleen op bepaalde dagdelen 
profiteren van de i-handle? 
Geen probleem. Deuren met 
dit beslag kunnen ook 
gewoon met een cilinder 
uitgerust worden. Prettig bij 
bijvoorbeeld nachtafsluiting. 

Interne ruimte met bedrijfsgevoelige informatie

Toegang tot pand

Toegang tot pand



Welkom bij ASSA ABLOY. Wij creëren vrijheid. De vrijheid die het geeft wanneer u zeker weet dat een huis of gebouw 
optimaal is afgeschermd. De vrijheid van veiligheid, om ruimten zorgeloos te kunnen betreden én te verlaten. De vrij- 
heid van flexibiliteit, om oplossingen te kiezen die het beste bij u passen. Als wereldmarktleider in ‘door opening 
solutions’ ontsluit ASSA ABLOY voor u dan ook alle mogelijkheden voor vergrendeling en ontgrendeling. 

Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen zich meerdere vertrouwde spelers, in combinatie met drie kwaliteits-
merken die zich al ruimschoots hebben bewezen: LIPS, YALE en IKON. Samen bieden zij een assortiment dat ongekend 
veel keuzevrijheid biedt. Van mechanische of elektromechanische sloten en cilinders tot complete systemen voor  
vluchtwegtechniek en toegangscontrole. 



ASSA ABLOY is the 
global leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience.
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