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1. Installatie onderdelen

  

Optische Tamper Switch

Plaats het klavier op 
de achterplaat.

4

Verwijder de vijs 
onderaan het klavier

1

Verwijder de 
achterplaat.

Draai de vijs terug 
in het klavier.

Bevestig de achterplaat 
op de muur. 

3

Opbouw bekabeling Inbouw bekabeling

5

6 6 Verwijder het plastiek bij 
opbouw bekalbeling.
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2. Opbouw en Functie

Toegangscontrole functie 

(1) Wanneer een geregistreerde gebruiker wordt herkend zal het      
     klavier de uitgang activeren om het slot te sturen.     
(2) De deur sensor zal de status van de deur detecteren. Als de

deur onverwacht wordt geopend of niet goed gesloten is, zal  
de alarmuitgang worden aangestuurd.

(3) Er kan een drukknop worden aangesloten om de deur te openen      
van binnenuit. 

(4) Er is een ingang voorzien voor de verbinding met een branddetectie systeem 
 of andere sensoren. Bij activatie zal deze alarmingang de slotuitgang sturen.

(5) Er kan een deurbel worden aangesloten.
(6) Wanneer het klavier wordt geopent zal er een alarmuitgang worden 

  aangestuurd. 

 Link Functie
Het klavier beschikt over een Auxiliary Input interface (AUX+) zodat het kan 
verbonden worden met externe apparaten zoals een branddetectie systeem, 
gas detectie, infra-rood sensors of een nooduitgangsknop.
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Trigger Link 

Wanneer het klavier een signaal ontvangt van de externe apparaten die 
aangesloten zijn aan de AUX+ ingang, zal het alarm getriggerd worden 
en de deur in de stand Normaal Open worden gezet.
Link  stoppen
De Alarm-en Normaal Open stand kan geannuleerd worden nadat een 
geldige code of een Administrator code wordt ingevoerd. Het klavier komt 
dan terug in de normale stand.

3. Slot aansluiting 

Waarschuwing:  Schakel eerst de voeding uit!
(1) Het systeem werkt met NO sloten of NC sloten. Het NO slot

(normaal open bij bekomen voeding) wordt op de klem NO aangesloten,
Het NC slot wordt verbonden met de NC klem.

(2) Om een tegenstroom veroorzaakt door inductie van het slot te vermijden
is het aangewezen om de bijgeleverde FR107 diode in parallel 
aan te sluiten. Op deze manier kan de spoel van het slot zijn zelf 
inductie ontladen. Let hierbij op de polariteit van de diode!

(I) In onderstaande voorbeelden is het slot gevoedt door het klavier: 
 USLOT = 12V, I ≥ IKlavier + ISlot (De maximum stroomopname van 

het klavier is 100mA en de nominale stroom is 60mA); 
Het slot staat dicht bij het klavier. 
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(II) In volgende situaties wordt NIET dezelfde voeding gebruikt: 
Het klavier zorgt niet voor de voeding van het slot: 
 Bij ULOCK=12V, I < IKlavier + ISlot (Max. stroomverbruik van 

het klavier is 100mA, en de nominale stroom is 60mA);
  Bij ULOCK≠12V;
Wanneer het slot ver staat van het klavier.

I: klavier stroom uitgang; USLOT: Slot spanning; ISTROOM: Slot stroom 

4. Aansluiten andere apparaten

Input DC12V, ≤110mA (≤80mA 
standby) Positief is verbonden 
met  +12V, de negatief is 
verbonden met GND (keer de
polariteit niet om).

5. Aansluiten Voeding

Enkel apparaten met een alarmspanning
<12 VDC mogen worden aangesloten.
www.ais-security.be
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Aanbevolen prgrammatieprocedures
Stap 1: Schakel de voedingsspanning aan wanneer het klavier gemonteerd is. 
Stap 2: Voer het administrator paswoord (code) in en wijzig deze onmiddelijk. Wijzig 
de Toegangscontrole parameters, waaronder "wijzig paswoord" voor het openen 
van de deur, de stuurtijd van het slot, de code verificatiemode, de discrete mode, 
deur sensor en alarm mode, enz. 
Stap 3: U kunt uw gebruikers,  codes en kaarten opslaan.

1. Gebruiker Beheer

1.1 Administrator Functies
Om een veilige werking van het klavier en de gegevens te verzekeren, kunnen de gebruikers 
enkel na het invoeren van een Administrator Paswoord het systeem beheren.

 Bevestig Administrator Paswoord / Code

 

Nota: Het standaard administrator paswoord is 1234.
 Wijzig het Administrator Paswoord

Gelukt

 Enter the new 

Mislukt
(De led kleurt rood 
men hoort 3 beeps).

Nota: Paswoorden met 4 cijfers worden automatisch gecontroleerd. 
Voor paswoorden met minder dan 3 cijfers, drukt men op [#] om de controle 
uit te voeren. 

1.Druk op [*] 
(De LED is uit, er is een lange 
beep)

2. Druk op [#] 
(Ga naar de stap paswoord
controle)

3. Voer het administrator
paswoord in (standaard is dit
1234).

5. Verlaat. (Druk op [*] of doe
gedurende 20s niets op het 
klavier, de LED  brand rood, 
er is een lange beep en het 
klavier verlaat deze stap.

4. Controle geslaagd.
(De LED brand blauw)

1. Het adminstrator paswoord
is herkend.

2. Druk [8] (Ga naar de stap
wijzig paswoord).

3. Voer een nieuw paswoord
in.

4. Voer het nieuwe paswoord 
nogmaals in ter controle.

5. Paswoord is gewijzigd.
(De LED kleurt blauw en er 
is een lange beep hoorbaar).

6. Verlaat. ( De LED brand 
rood, er is een lange beep en 
deze stap wordt verlaten).
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1. Het  ̀Administrator 
paswoord is herkend. 

2. Druk [0]. (De
LED kleurt blauw en men
hoort een lange beep.)

3. Druk [0]. (De LED 
kleurt blauw en men 
hoort een lange beep.)

5.      Verlaten, 
(De LED kleurt rood,men 
oort een beep en met verlaat
deze stap.)

4. De deur gaat open.
(De LED kleurt blauw en
men hoort een lange beep.

 

Nota: Deze functie kan gebruikt worden om de deur te openen. 

 Het Administrator Paswoord vergeten:
Wanneer men het administrator paswoord heeft verloren, kan men deze resetten via 
de Tamper schakelaar. Demonteer hiervoor het klavier en wacht 30s tot de blauwe 
LED oplicht en er een lange beep hoorbaar is. Druk op de optische Tamper 
schakelaar gedurende 2 à 5s en doe dit 3 keer. Het administrator paswoord is gereset 
wanneer de blauwe LED brand en er een lange beep hoorbaar is. De rode LED brand 
achteraf en deze stap wordt automatisch verlaten.
Nota: Het standaard administrator paswoord is 1234.   

1.2 Gebruikers  toevoegen
Toevoegen van een gebruikerkaart of meerdere gebruikers per groep. 
 Gebruikers toevoegen

1. Het admistrator 
passwoord is 

herkend.

2. Druk [1]. 
(De LED brand blauw en
men hoort een lange beep).

4. Opslaan kaarten.
( Presenteer de kaart.)

6. Verlaat.(Druk [*], de LED
kleurt rood en men hoort een

lange beep bij het verlaten.)

5. Opslag gelukt.
 (De LED kleurt rood en er is 
een lange beep hoorbaar.)

3. Geef 2x de gebruiker ID
(De LED brand blauw
er is een lange beep.)

4. Opslaan kaarten
( Presenteer de kaart.)

Nota: 

1. Gebruiker ID's met 9 cijfers worden automatisch gecontroleerd. Bij gebruikers 
ID's met minder dan 9 cijfers drukt men op [#] om te bevestigen.

2. Indien het gebruiker ID niet beschikbaar is, zal het nummer automatisch worden verhoogd. 
De opslag van een nieuwe ID gaat verder als een gebruiker succesvol werd opgeslagen.

3. Het registreren mislukt als de gebruiker ID of de kaart reeds opgeslagen is.

www.ais-security.be
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(De LED kleurt rood en men hoort 3 korte beeps).Wanneer de LED blauw kleurt kan 
men opnieuw een gebruiker opslaan. Wanneer men 3x een foute kaart of gebruiker
ID ingeeft zal het klavier overgaan naar de standb stand. ̀

 Opslaan meerdere kaarten per groep

re re

Mislukt
(De LED kleurt rood en

men hoort 3 beeps.)

Gelukt

Nota : 
1. Wanneer men het aantal aan te leren kaarten invoert worden 3 cijfers 

gecontroleerd. Voor nummers met minder dan 3 cijfers drukt me op [#] om de 
contrle te starten.Druk op[*] om het totaal aantal kaarten opnieuw in te voeren.

2. IDs van de aan te leren kaarten moeten opeenvolgende nummers zijn.

1.3 Opslaan van 8 Paswoorden om de deur te openen
Er kunnen 8 paswoorden worden aangeleerd, elk paswoord heeft een Groep ID van 
1~8. Het standaard paswoord is 0 voor alle groepen, dit wil zeggen dat deze 
paswoorden niet ingeschakeld zijn.U kunt paswoorden wijzigen voor 8 groepen om 
de deur te openen.

1. Het̀ Administrator 
paswoord is herkend. 

2. Druk op [6] (opslaan 
kaarten.)

3. Presenteer de eerste 
kaart.

4. Voer het aantal kaarten
te programmeren in.

Kaarten zijn in groep 
aangeleerd (Blauwe LED en 
een korte beep)

6.

1.Het administrator 
paswoord is herkend

2. Druk op [3] 
(De LED kleurt blauw, er is 
een lange beep). 

3..Geef het groep ID van het  
(paswoord. (Groep ID 1 - 8).

4.Geef het paswoord 2x in.
(Het paswoord bestaat uit 4
cijfers).

5.Opslag is gelukt.
(De LED kleurt blauw, er is een
lange beep.) 

7.Verlaten (Druk op [*], de LED
kleurt rood en er is een lange
beep bij het verlaten.) 

     Nota: Wanneer het paswoord werd aangepast, kan men direct het volgende
paswoord wijzigen door een andere Groep ID in te voeren.


Verlaten (Druk op [*], de LED
kleurt rood en er is een lange
beep bij het verlaten.) 
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1.4 Gebruiker Herkenning
Kaart/ Paswoord herkenning 

Wanneer men het klavier van spanning voorziet, komt het in de herkenningsstatus.

 The devi Gelukt

Mislukt
(De led kleurt rood en er zijn 2
korte beeps.)

Nota: Druk op [#] na het invoeren van het paswoord. De deur gaat open wanneer
het ingegeven paswoord overeenstemd met 1 van de 8 paswoorden om de deur te 
openen.

1.5 Gebruiker Wissen
Wissen van 1 of meerdere opgeslagen gebruikers.
 Wissen van 1 gebruiker

Mislukt
(De led kleurt rood en er zijn 3
korte beeps.)

Gelukt

Nota: 
1. Je kan de kaart presenteren of de gebruiker ID invoeren om te wissen. IDs met 9 

cijfers worden gecontroleerd.Bij ID's met minder dan 9 cijfers, druk [#] om te bevestigen.
2. Nadat de gebruiker is gewist, zal het systeem automatisch klaar staan om de 

volgende te wissen.Druk op [*] om dit te verlaten. 

www.ais-security.be

1.Het Administrator paswoord
wordt herkend.

2.Druk op [2].
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

3.Presenteer de kaart of 
voer het gebruiker ID in dat 
gewist moet worden.

4.Controle of de gebruiker bestaat.

(De LED kleurt blauw, 
er is een lange beep.)

5.Wissen van de gebruiker is
gelukt, (de LED kleurt bauw,
er is een lange beep.)

6.Verlaten, druk op [*] of doe 
niets gedurende 20s, de LED kleurt rood, 
er is een lange beep tijdens het verlaten.

1.Het klavier is in de gebruiker
herkenningstatus

1.Herkenning is gelukt.
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

1.Presenteer de kaart of
geef het paswoord in 
gevolgd door [#]
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 Wissen van alle gebruikers

Nota: Druk in stap 3 op [9] voor een automatische bevestiging.Andere nummers  
zijn ongeldig. Wanneer een ongeldig nummer is ingegeven zal de LED rood kleuren, 
is er een lange beep en verlaat het klavier automatisch deze stap.

2. Toeganscontrole beheer

2.1 Deur ontgrendelingstijd

Nota: De ingevoerde tijd is in seconden.Een waarde met 3 cijfers wordt 
automatisch gecontroleerd. Bij waarden minder dan 3 cijfers drukt men op  
[#] om deze te controleren.

www.ais-security.be

2.Druk op [9] 3.Druk op [9] 

4.Wissen alle gebruikers gelukt.5.Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)

1. 2.Druk op [4] 3.Geef de deurontgrendelings
tijd in. (tussen 1s -254s)

4.Aanpassen ontgredelingstijd 
gelukt.(De LED kleurt blauw,
er is een lange beep.)

5.

Het Administrator paswoord
wordt herkend.

1.
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Het Administrator paswoord
wordt herkend. (De LED kleurt blauw en er is 

een lange beep.)

Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)
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2.2 Gebruiker Herkenningsmode configuratie

Nota: 
1. Wanneer de herkenningsmode RF kaart & paswoord is, moet de gebruiker eerst 

de kaart presenteren en dan het paswoord ingeven. 
2. Beschrijving van de verschillende herkenningsmodes:

Herkenningsmode Waarde Beschrijving

PW 1 Enkel paswoord herkenning

RF 2 Enkel RF kaart herkenning

RF/PW (standaard) 3 RF kaart of paswoord herkenning

RF&PW 4 RF kaart en paswoord herkenning

2.3 Anoniem klavier Mode configuratie
Wanneer het klavier in rust is, zal in de anonieme mode de LED niet branden.

1. 2.Druk op [5] 3.Ga in de herkenningsmode.

4.Configuratie is gelukt.5.

1. 2.Druk op [0] 3.Druk op [3] 

4.Stel de anonieme mode in
0= Aan ; 1= Uit

5.Configuratie is gelukt

Het Administrator paswoord
wordt herkend. (De LED kleurt blauw en er is 

een lange beep.)

(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)

Het Administrator paswoord
wordt herkend. (De LED kleurt blauw en er is 

een lange beep.)
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

6. Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)

   Nota:Wanneer in deze mode een kaart wordt gepresenteerd of men geeft 
een code in, dan zal de LED overeenkomstig de mode branden.
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2.4 Deur Sensor Mode Configuratie
De deur sensor heeft 3 modes:
● GEEN: De sensor is uitgeschakeld. 
●Normaal Open (NO): De sensor stuurt een alarm als de deur gesloten is.

● Normaal Gesloten (NC): De sensor stuurt een alarm als de deur geopend wordt.

2.5 Alarm Configuratie
 Configuratie Alarm Switch

Alleen wanneer deze functie is ingeschakeld (op ON) zal het Herkenning mislukt Alarm 
en het Deur Sensor Alarm functioneren.Standaard staat deze Alarm Switch functie ON.

Nota: Het Tamper Alarm wordt doorgegeven ook als staat deze functie Alarm 
switch Uit. 

www.ais-security.be

1. 2.Druk op [0] 3.Druk op [5] 

4.Configureer de deur sensor
mode : (0: Normaal open; 
1: Normaal Open; 
2: Uitgeschakeld.)

5.Configuratie is gelukt6.

1. 3.Druk op [1] 

4.Configureer de Alarm Switch
(0: Aan; 1: Uit .) 

6.

Het Administrator paswoord
wordt herkend. (De LED kleurt blauw en er is 

een lange beep.)
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)

Het Administrator paswoord
wordt herkend.

2.Druk op [0] 
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

5.Configuratie is gelukt
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)
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 Configuratie Paswoord Herkenning mislukt Alarm

Wanneer het administrator paswoord niet wordt herkend ( na 3x foutieve ingaves) zal er een Paswoord 
Herkenning mislukt alarm worden geactiveerd.Er kan gedurende 20s geen paswoord ingegeven worden.

Exit. (The indi

 Configuratie Tamper Alarm

Indien deze functie geactiveerd is, zal een alarm gestuurd worden wanneer men 
het klavier van de muur verwijdert.

Exit.

 Configuratie Deur Sensor Vertraging
Wanneer de deur niet goed is gesloten, zal na een ingestelde tijd een Deur Sensor 
alarm gegeven worden om de gebruikers te verwittigen. Men kan instellen hoe lang de 
deur mag open blijven alvorens een alarm te geven.

Nota: Er worden automatisch 3 cijfers gecontroleerd.Bij waarden lager dan 3 cijfers 
drukt men op [#] om te bevestigen. Waarden groter dan 254 zijn ongeldig.

1. 3.Druk op [2] 

4.Configureer het Herkenning
Mislukt Alarm. (0: Aan; 1:Uit.)

1. 2. 3.

1. 2.Druk op [0] 3.Druk op [4] 

45.

Het Administrator paswoord

wordt herkend.

2.Druk op [7] 
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

5.Configuratie is gelukt
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

6.Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)

5.Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)

Het Administrator paswoord

wordt herkend.

Druk op [7] 
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Configureer het Tamper
Alarm. (0: Aan; 1:Uit.)

4.Configuratie is gelukt
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Het Administrator paswoord

wordt herkend. (De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Configureer de vertraging
Tussen 1s en 254s.)

Configuratie is gelukt
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

.Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)

6.
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2.6 SRB 

Security Relay Box (SRB) is een relais geschakeld elektrisch slot. Wanneer dit slot 
een Wiegand signaal krijgt a relay switch controlling electric lock. When it receives the 
Wiegand signal sent from the Access Control device, it will send a (unlock/lock) signal 
to trigger the relay switch to operate, so as to provide a higher security level for  
access control. 
Nota: Consulteer de "SRB Access Controller aansluitgids" voor verdere details 
betreft de aansluiting van de SRB.
2.7 Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Standaard Fabrieksinstellingen 

Gebruiker Herkenningsmode RF/PW 
Deur Sensor Mode Geen 
Alarm Switch Ingeschakeld 
Herkenning paswoord Alarm Switch    Ingeschakeld
Tamper Alarm Switch Ingeschakeld 
Anoniem klavier Mode Uitgeschakeld
Deur ontgrendelingstijd 5 seconden
Deur Sensor vertraging 15 seconden

3. Wijziging Werk Mode

Het klavier kan werken als een standalone klavier of een Wiegand lezer, zodat het 
gebruikt kan worden voor uiteenlopende toepassingen. De Werk Mode kan als volge 
door de gebruiker worden aangepast.
Als de LED rood blijft gekleurd, dan is het klavier in de Lees mode. 
Als de LED blauw  blijft gekleurd dan is het klavier in de Controler Mode.
     Nota : Consulteer de appendix om de bedrading van de Lees Mode te  
     controleren.
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1. 3.

4.6. 5.

Het Administrator paswoord

wordt herkend.

2.Druk op [0] 
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Druk op [9] 
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Druk op [9] 
(Er is een korte beep.)

Configuratie is gelukt
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)
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3.1 Omschakelen naar Lees Mode

Exit. (The indi Press [

Nota: Wanneer de wijziging is mislukt, zullen er 3 korte beeps hoorbaar zijn, de LED
zal rood kleuren, er is een lange beep en deze stap wordt automatisch verlaten. 
Instellen van de Wiegand Formaat 

Druk gedurende 5s op [*] als het klavier in Lees Mode staat. Druk op [#] wanneer  de 
rode LED is gedooft en geef het administrator paswoord in. Het Wiegand formaat kan 
ingesteld worden als Wiegand 26 of Wiegand 34 bit. 

Nota:Wanneer de wijziging is mislukt, zullen er 3 korte beeps hoorbaar zijn, de LED
zal rood kleuren, er is een lange beep en deze stap wordt automatisch verlaten.

3.2 Omschakelen naar Controller Mode 

Druk gedurende 5s op [*] als het klavier in Lees Mode staat. Druk op [#] wanneer de 
rode LED is gedooft en geef het administrator paswoord in.

Nota: Wanneer de wijziging is mislukt, zullen er 3 korte beeps hoorbaar zijn, de 
LED zal rood kleuren, er is een lange beep hoorbaar en deze stap wordt 
automatisch verlaten.

Exit. (The indi

1. 3.

5.

1. 3.

1.Druk op [*] 
(De LED is uit, er is een lange 
beep)

2.Druk op [0] 3.Druk op [6] 

4.

Het Administrator paswoord

wordt herkend.

6. 4.

2.Druk op [0] 
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Druk op [6] 
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Druk op [1] 
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Mode wijziging is gelukt
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)

Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)

6. 5. 4.

Druk op [7] 
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Stel het Wiegand formaat in:
(0: WG26, 1 : WG34.) 

2. Druk op [0] 
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Het Administrator paswoord

wordt herkend.

Formaat instelling  is gelukt.
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Mode wijziging is gelukt.
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

5.6.

(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

Druk op [0] 
(De LED kleurt blauw en er is 
een lange beep.)

.Verlaten. (De LED kleurt rood
er is een lange beep en het 
menu wordt verlaten.)
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Appendix 

Bedrading voor Controller Mode Bedrading voor Lees Mode 

Rood: DC 12V     Licht blauw: SEN  Rood: DC 12V     Zwart: GND 
 Grijs: BUT  Wit: WD1 
 Paars: BELL+ (Bell) Licht Blauw: LED 

Zwart:GND 
Geel: NC  
Roze: COM   Bruin: BELL- (Bell) 

Groen: WD0  
Grijs: BEEP   
Paars: BELL+ (Bell)  
Bruin: BELL- (Bell)  

Link Functie
 Oranje: AL (Alarm) 

Blauw: NO   
Wiegand Uitgang
Groen: WD0   
Wit: WD1   Licht Groen: AUX+ 

Inhoud verpakking 

Master Kaart     4 Diodes (FR107)    Schroevendraaier

4 Schroeven  4 Pluggen  Inbus-schroef              Installatie Gids

Klavier / Lezer
Muurbevestiging

www.ais-security.be
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