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ENiQ Guard
Na straży Twojego bezpieczeństwa

Chcielibyśmy, żebyś poznał Guard -to 

jasny dowód na to, że wytrzymałość i 

trwałość może iść w parze z 

nowoczesnym i eleganckim design. 

Nasze cyfrowe klamki do drzwi, część 

linii ENiQ, sprawią, że Twoje drzwi 

będą zabezpieczone ,a przy okazji 

będą świetnie wyglądać. Wszystkie 

modele Guard mają to samo DNA 

różnią się natomiast funkcjonalnością 

i metodą montażu, zapewniając, że 

pasują zarówno do Twoich potrzeb 

bezpieczeństwa, jak i wystroju 

wnętrza. Podobnie jak w przypadku 

każdego produktu ENiQ, Guard jest 

łatwo zintegrowany z systemem 

bezpieczeństwa ENiQ i może obsłużyć 

każde zadanie, które mu narzucisz.

• Wymiana baterii zajmuje tylko 

kilka sekund

•  TRWAŁOŚĆ

Nasze cyfrowe klamki do drzwi 

są trwałe. Solidna mocna, Guard 

może wytrzymać w każdym 

środowisku, szczycąc się 

najwyższym stopniem 

użytkowania (certyfikat klasy 4 w 

przygotowaniu zgodnie z EN 

1906 / prEN 16867).

• ŁATWY MONTAŻ

Montaż klamki jest bardzo 

prosty, z którym poradzi sobie 

każdy nawet bez przygotowania 

•  KOMPATYBILNOŚĆ

Guard można łatwo 

zamontować na dowolnych 

drzwiach, w tym drzwiach 

przeciwpożarowych i 

przeciwdymowych oraz 

wyjściach awaryjnych (T90 w 

przygotowaniu / EN179 / 

EN1125). Kompatybilny z 

drzwiami i i wszystkimi 

europejskimi wymiarami 

międzyosiowymi

• DESIGN 

Uzupełnij każdy wystrój 

wnętrza nowoczesnym i 

eleganckim wyglądem Guard. 

Wielobarwne informacyjne 

oświetlenie LED w połączeniu 

z wyborem kilku wysokiej 

jakości klamek ze stali 

nierdzewnej sprawia, że Guard 

zawsze przyciąga wzrok

• PRZYJAZNA OSBŁUGA

Dzięki długiemu czasowi 

czuwania i dużej liczbie cykli 

zamykania na jednym 

akumulatorze, obsługa Guard 

jest niezauważalna

Korzyści
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W ramach DOM ENiQ , możesz 

łatwo stworzyć system 

bezpieczeństwa dopasowany do 

każdej sytuacji, nieważne jak duży, 

mały lub złożony jest projekt. 

Nasza oferta zawiera rozwiązania 

cyfrowe zaprojektowane, aby 

zapewnić bezkompromisowe i 

przyszłościowe rozwiązania.

System bezpieczeństwa ENiQ 

pozwala bezproblemowo 

zintegrować się do istniejącego już 

systemu mechanicznego. DOM 

ClipTag – transponder 

zaprojektowany tak, aby pasował do 

prawie wszystkich mechanicznych 

kluczy DOM.

Ujednolicaj mechanikę i technologię 

cyfrową systemu ENiQ i odblokuj 

nieskończone możliwości.

Dwa wymiary bezpieczeństwa 
 Łączenie mechanicznych i cyfrowych zabezpieczeń.

Dwa systemy, jeden klucz.

+ =
System DOM ENiQ został 

zaprojektowany tak, aby ułatwić Twoją 

codzienność. Umożliwia 

zaprojektowanie  bezkonkurencyjnego 

systemu bezpieczeństwa, bez względu 

na to, jak wymagające  są Twoje 

życzenia

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, 

że konfigurowanie takiego systemu 

może nie być czymś, co robisz 

regularnie. Tutaj do gry wkracza Twój 

zaufany ekspert ds. Bezpieczeństwa. 

Znają wszystkie nasze produkty i 

chętnie pomogą Ci stworzyć idealne

rozwiązanie bezpieczeństwa. Jesteśmy 

zawsze do Twojej dyspozycji, jeśli 

potrzebujesz pomocy; przed, w trakcie 

i długo po instalacji cyfrowego 

systemu  bezpieczeństwa.

Z myślą o Tobie
 Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji

Lotniska

Magazyny

Szpitale

Edukacja

Centra sportowe

Banki

Sektor publiczny

Biura

Przemysł



„Widzimy, że klienci stają się 
coraz bardziej wymagający
urządzając swoje biura,
dlatego nasze elektroniczne 
klamki do ich drzwi i wnętrz
zaprojektowane są według
najlepszych wzorców ”.
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 ZASILANIE
Do 4 lat lub 70.000 cykli 
otwarcia(Lithium baterie, 
2x AAA L-cells 1,5V
10 lat przechowywania 
danych w przypadku utraty 
zasilania                                               

Cechy produktu

Slim i Wideline warianty klamek
Idealny kształt do każdego typu drzwi

Wariant Slim można zastosować do 

nowych drzwi jak również do 

istniejących już na obiekcie, 

szczególnie polecany do wąskich 

rozstawów zamków. Ich 

minimalistyczny styl podkreśli każde 

wnętrza.

Wariant Wideline polecany jest 

szczególnie w przypadku konieczności 

zamaskowania istniejących już 

otworowań po starym okuciu. 

Pomimo swojej szerokości rozstaw 

mocowania pozostaje taki sam.

Wariant Compact jest odpowiedni 

dla zwolenników klamek z osobnymi 

rozetami lub w przypadku, gdy 

rozstaw zamka jest nietypowy, a 

chcemy posiadać możliwość 

dodatkowego zabezpieczenia 

mechanicznymi cylindrami DOM

GUARD SLIMLINE 
Bez cylindra

GUARD WIDELINE 
Bez cylindra

GUARD SLIMLINE 
COMPACT         
Bez cylindra

GUARD WIDELINE 
COMPACT          
Bez cylindra

GUARD SLIMLINE 
Z cylindrem

GUARD WIDELINE 
Z cylindrem

GUARD SLIMLINE 
COMPACT
Z cylindrem

GUARD WIDELINE 
COMPACT
Z cylindrem

 DOPASOWANIE
Łatwość montażu na 
drzwiach
Wariant bez otworu na 
cylinder                                                
Multi color LED do 
sygnalizacji funkcji klamki

 NIEZAWODNOŚĆ
Długi cykl życia produktu: 
minimum 200 000 aktywacji 
otwierania drzwi.
Certyfikacja klasy 4 
(zgodnie z EN1906 i prEN 
16867).                                               
Odpowiednia do drzwi 
antypanicznych i awaryjnych



DIGITAL HANDLES

ENiQ® Security Ecosystem solutions

HANDLE ROUNDED
Cranked

HANDLE ROUNDED
L-shape

HANDLE MITRE
Cranked

HANDLE MITRE
L-shape

HANDLE MITRE
U-shape

HANDLE ROUNDED
U-shape

BLACK GREY WHITE

n Banks and hotels.
n Public spaces, such as shopping malls 

and restaurants.

n Up to 7° compensation for rest 

position of the handle.
n Perfect design for installation on 

tubular frame doors with a small 

standard backset, which prevents 

n Schools, and universities.

your hand from accidentally 

getting caught behind 

the handle.

Applications

Handle details

n Offices and administrative buildings.
n Hospitals, clinics, 

and retirement homes.

n 9mm Handle spindle with adapter 

to 7-8-8.5-10mm.
n DIN Left and Right adjustable onsite.
n Upward and downward (max. 45°) 

handle movement.

Beauty in details
The Guard is available in three classic colours.

Matching the look and design of  

your interior doesn’t stop at finding 

the perfect handles for your doors. 

A subtle but equally important  

finishing touch is selecting a  

complimentary colour. For this reason, 

the Guard is available in three classic 

colours, ensuring that each  

and every detail of your interior  

shows thought and consideration. 
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Your expert safety advisor:

MAKE THE ENIQ GUARD TRULY YOURS

Whatever type of building you manage, 

the Guard’s stylish yet universal design 

makes it the perfect upgrade for any 

door. Its user-friendly character is 

further strengthened by the battery 

choice, allowing for long-lasting 

performance and easy maintenance. 

ENiQ door handles are future-proof 

and easily set up to function and 

behave any way you want - through 

intuitive online connectivity and PC 

software, using the handy ENiQ app, 

and configured with transponders 

or key cards. It truly is your lock, 

and your choice.

DOM-SECURITY SA

20 Rue de l’Arc de Triomphe

75017, Paris

France

T +33 (0)1 - 46 22 09 00

E contact@dom-security.com

DOM-UK LTD

Unit 12, Cleton Street Business Park

Cleton Street, Tipton, DY4 7TR

United Kingdom

T +44 (0)121 - 569 7790

E support@dom-uk.co.uk

DOM SECURITY - EXPORT DEPARTMENT

DOM-METALUX S.A.S.

47 bis Rue Jeanne d’Arc

52115 SAINT-DIZIER cedex 

France

T +33 (0)3 - 25 05 86 30

F +33 (0)3 - 25 56 62 61

E export@dom-europe.fr

WWW.DOM-SECURITY.COM




