Digitalt låssystem.
Uten batterier.
Uten bekymringer.

Enkel administrasjon av
autorisasjoner til sylindere og
nøkler. Enkelt å installere
og enkelt å vedlikeholde.

Miljøvennlig
låssystem
– uten batterier
Finske iLOQ er verdens eneste digitale låssystem som genererer
sin egen strøm når du setter nøkkelen i sylinderen.
Verken nøklene eller sylindrene trenger batterier eller kabler.
Sylindrene er kompatible med de fleste kommersielt tilgjengelige
låskasser, og er like enkle å installere som vanlige mekaniske
sylindere.
iLOQ løser problemet med nøkler som mistes og ulovlig
kopiering. Du opprettholder høy sikkerhet og kontroll under hele
låssystemets levetid.
Låssystemet gir store fordeler i alle typer bygninger, for
eksempel boliger, skoler, kontorer og sykehus. iLOQ minimerer
vedlikeholdet og reduserer kostnadene over tid.

iLOQ oppfyller følgende sertifiseringer:

Det geniale med iLOQ
er at du genererer all
nødvendig elektrisitet
gjennom kinetisk energi
når du setter nøkkelen
i sylinderen.

iLOQ-nøkkelen og
sylinderen takler
tøffe miljøer, fukt
og fremfor alt kulde.
Ved å bruke iLOQ unngår du
gjentagende, tidkrevende
og kostbare batteribytter.

Spar tid og penger
– samtidig som du
tenker på miljøet
Alle iLOQ-nøkler og sylindere er mekanisk identiske – samtidig er
de alle elektronisk unike. Det betyr at du kan omprogrammere,
avbryte og resirkulere nøkler og sylindere. Hvis du mister
nøkkelen, kan du enkelt blokkere den uten å måtte skifte
låsesylinderen.
Det geniale med iLOQ er at du genererer all nødvendig
elektrisitet gjennom kinetisk energi når du setter nøkkelen i
sylinderen. Dette gjør batteribytte overflødige, og du sparer tid
og penger – i tillegg beskytter du miljøet.

iLOQ produkter

iLOQ NØKLER

iLOQ SYLINDRER

iLOQ PROGRAMMERING UTSTYR

iLOQ SKAPSYLINDRE

iLOQ NØKKELLESERE

iLOQ NØKKELTUBESYLINDER

TILVALG

iLOQ HENGELÅS

Enkelt utbyggbart
låssystem.

Digitalt kryptert, fullt
omprogrammerbare
nøkler og sylindere.

Utbyggbart
låssystem

Ofﬂine
iLOQ-sylinderen og nøkkelen
programmeres enkelt med
programmeringsenheten.

FORDELER:

Ingen batterier eller
kabler, ergo full
fleksibilitet.
ANBEFALES FOR:

Alle typer bygninger.

SaaS

iLOQ S10
programmering
utstyr

iLOQ hotspot
nøkkeloppdaterer

FORDELER:

Du oppdaterer nøkkelen ved å sette
den i en iLOQ Hotspot – også kalt
nøkkeloppdaterer.

iLOQ HOT SPOT

iLOQ
NETBOX

Nøklene kan programmeres
eksternt uavhengig av tidligere
autorisasjon. Ved behov for
validering av nøkler kan det
selvfølgelig også løses.
ANBEFALES FOR:

Bygninger hvor nøklene endres
ofte, for eksempel i sykehus,
skoler, kommuner og boliger.

iLOQ Online

FORDELER:

iLOQ-sylinderen kan kobles rett
på en iLOQ Netbox. Da kan du
endre sylinderens autorisasjoner
i sanntid.

Endre autorisasjoner, sperr
nøkler og samle hendelseslogger
direkte fra datamaskinen. Gjør
det også mulig å styre to reléutganger på nettverksmodulen.
ANBEFALES FOR:

Bygninger der du har behov for
sanntidsendringer i låssystem.
Kan kombineres med
iLOQ Offline.

iLOQ HOT SPOT

iLOQ
NETBOX

ISO27001 sertifisert og
sikker nøkkeladministrasjon.
Brukervennlig grensesnitt
i iLOQ S10.

Enkel og sikker
nøkkelhåndtering
iLOQ-sylindere og nøkler forvaltes i iLOQ Manager. Programmet
er nettbasert (SaaS), og krever kun en lokal klient installert på
datamaskinen. For å logge på programmet kreves et personlig
passord og en iLOQ-systemnøkkel.
Med iLOQ S10 får brukeren sanntidsinformasjon om låssystemets
nøkler, sylindere og autorisasjoner. Ingen filer må sendes mellom
brukere, låsesmed, partnere og fabrikken.
Legg inn en plantegning i iLOQ S10 å få en oversikt over
låssystemet ditt. Kvitteringer, låsskjema, planløsninger og
rapporter kan enkelt skrives ut.
Med programmeringsenheten henter du enkelt ut en
hendelseslogg fra iLOQ-sylinderen. iLOQ-sylinderen kan forsynes
med et tidsur som muliggjør timingen av nøklene, og sylinderen
kan også kobles til fjernstyring.

Investeringen blir
raskt lønnsom.

Lett å installere.

iLOQ S10
– det intelligente
låssystemet
iLOQ er det første og eneste digitale låssystemet i verden
som genererer energi når nøkkelen settes inn i sylinderen.
iLOQ gir enklere og sikrere håndtering av autorisasjoner enn
det som er mulig i mekaniske låssystemer. Vedlikeholds- og
levetidskostnader er betydelig lavere enn i batteridrevne
elektromekaniske låssystemer eller mekaniske låssystemer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

batteriløs nøkkel og sylinder
miljøvennlig
fullt omprogrammerbare sylindere og nøkler
enkelt å blokkere en nøkkel
enkel installasjon i eksisterende låskasser
nøkler og sylindere med digitalt kryptert unik identitet
brukervennlig sentraladministrasjonsprogram
kostnadseffektivt over tid
patentert og prisbelønt teknologi
kompletter med klokke for tidsstyring
utbyggbart til fjernstyrt låssystem
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