Digitaalinen lukitus.
Ei paristoja.
Ei huolia.

Omavoimainen
lukitusjärjestelmä
Sähköinen tunnistus ilman
paristoja tai kaapelointeja.

Suomalainen iLOQ S10 on maailman ainoa digitaalinen
lukitusjärjestelmä, joka kehittää tarvitsemansa sähköenergian
avaimen työntöliikkeestä. Avaimet ja lukot toimivat täysin
omavoimaisesti, ilman paristoja tai kaapeleita. Asennus on
helppoa, koska lukkosylinterit sopivat yhteen nykyaikaisten
lukkorunkojen kanssa.
iLOQ S10 korvaa mekaaniset ja paristokäyttöiset
lukitusjärjestelmät ratkaisemalla avainten katoamiseen, kopiointiin
sekä lukituksen ylläpitoon ja elinkaarikustannuksiin liittyvät
ongelmat. Digitaalinen iLOQ S10 takaa, että lukitusjärjestelmäsi
korkea turvataso säilyy koko sen elinkaaren ajan.
Järjestelmä tarjoaa merkittäviä hyötyjä kaikissa kiinteistöissä kuten
asuin- ja liikekiinteistöissä, kouluissa ja sairaaloissa.

iLOQ täyttää turvallisuusalan tiukimmat vaatimukset:

Avaimen työntöliike
kehittää lukkosylinterissä
sähköenergian, joka
tarvitaan digitaaliseen
tunnistukseen.

Paristottomat lukot ja avaimet
kestävät kovaa käyttöä, kosteutta
ja pakkasta.

Säästä rahaa,
aikaa ja
ympäristöä
iLOQ S10 -lukitusjärjestelmä perustuu sähköiseen tunnistukseen.
Kaikki lukot ja avaimet ovat mekaanisesti samanlaisia, joten voit
ohjelmoida ja käyttää niitä aina uudelleen. Avaimen kadotessa
pystyt poistamaan kadonneet avaimet helposti ohjelmoimalla –
ilman lukkojen tai avainten vaihtoa.
Omavoimainen lukkosylinteri kehittää tarvitsemansa
sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Siksi sinun ei tarvitse
vaihdattaa lukkoihin tai avaimiin paristoja, mikä säästää
huomattavasti rahaa, työaikaa ja ennen kaikkea ympäristöä.

Asiakkaamme säästävät joka
vuosi yhteensä 1 000 000
pariston vaihtokustannukset.

iLOQ S10 on
yhden avaimen
järjestelmä

iLOQ AVAIN

iLOQ LUKKOSYLINTERIT

iLOQ S10 -AVAINHALLINTA

iLOQ KALUSTELUKOT

iLOQ AVAINSÄILÖT

iLOQ LUKIJAT

iLOQ RIIPPULUKOT

LAAJENNUKSET

Helposti laajennettava
lukitusjärjestelmä.

Digitaalisesti salatut, täysin
ohjelmoitavat lukot ja avaimet.

Laajennettava
lukitusjärjestelmä

SaaS

iLOQ S10 avainhallinta

iLOQ S10
Ofﬂine

HYÖDYT:

Lukot ja avaimet päivitetään
iLOQ Ohjelmointilaitteella.

SUOSITUS:

Ei kaapelointeja
tai paristoja.
Soveltuu kaikkiin
kiinteistöihin.

iLOQ S10
päivityspiste

HYÖDYT:

Avaimet päivitetään kiinteistössä
käyttämällä niitä väylään
liitetyssä iLOQ päivityspisteessä.
Päivityspisteestä voi myös ladata
offline-lukkoihin tehtävät muutokset
iLOQ Ohjelmointilaitteelle.

iLOQ
PÄIVITYSPISTE

iLOQ
VÄYLÄOHJAIN

Lukot ja avaimet voidaan
päivittää nopeasti ja kustannustehokkaasti paikan päällä.
SUOSITUS:

Kiinteistöt, joissa käyttäjät
tai pääsyoikeudet vaihtuvat
usein kuten vuokrataloyhtiöt,
toimistotalot, koulut
ja sairaalat.

iLOQ S10
Online

HYÖDYT:

Lukitusjärjestelmä yhdistetään
iLOQ Väyläohjaimella täysin
etähallittavaksi.

Pääkäyttäjä voi etäohjelmoida
ja etälukea lukkoja ja RFID/
PIN-lukijoita sekä hallita
sähkölukkojen aikaohjauksia.
SUOSITUS:

Kiinteistöt, jotka tarvitsevat
ajantasaisen etähallittavan
lukitusjärjestelmän.

iLOQ
PÄIVITYSPISTE

iLOQ
VÄYLÄOHJAIN

iLOQ
RFID/PINKOODILUKIJA

Ratkaisee kaikki
avainhallinnan
haasteet

Turvallista
ja helppoa
avainhallintaa
iLOQ S10 -järjestelmän lukkoja ja avaimia hallinnoidaan
internetin yli toimivalla ohjelmistolla (SaaS). Kaikilla ohjelmiston
käyttäjillä on ajantasainen tieto lukitusjärjestelmän avaimista,
lukoista sekä pääsyoikeuksista.
Ohjelmiston käyttöoikeudet varmennetaan henkilökohtaisten
kirjautumistietojen lisäksi iLOQ Ohjelmointiavaimella.
Uuden avaimen ohjelmointi, pääsyoikeuksien räätälöinti ja
kadonneen avaimen poistaminen onnistuvat nopeasti ja
helposti. Lukot on merkitty kätevästi suoraan kiinteistösi
pohjakuviin, joista näet yhdellä silmäyksellä, mistä lukoista
avaimella on pääsyoikeus. Voit tulostaa järjestelmästä
esimerkiksi avainten luovutus- ja palautuslomakkeet,
lukituskaaviot sekä lukkomerkinnät sisältävät pohjakuvat.
Lukot tallentavat muistiinsa tapahtumalokin, joka helpottaa
väärinkäytösten selvittämistä ja siten ehkäisee ennalta häiriöitä.
Voit lisätä lukkoihin myös aikaohjelmat ja -ohjaukset sekä
etähallinnan.

ISO27001-sertifioitua
turvallisuutta.

Maksaa itsensä
nopeasti takaisin.

Helppo asentaa ja ylläpitää.
Turvataso on jatkuvasti
korkeimmalla tasolla.

Älykäs iLOQ S10
on ylivoimainen
lukitusjärjestelmä
Suomalainen iLOQ on maailman ainoa digitaalinen
lukitusjärjestelmä, joka toimii ilman paristoja tai muuta ulkoista
virtalähdettä. iLOQ korvaa mekaaniset ja paristokäyttöiset lukot
ratkaisemalla avainten katoamiseen, kopiointiin sekä lukituksen
ylläpitoon ja elinkaarikustannuksiin liittyvät haasteet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suomalaista patentoitua ja palkittua teknologiaa
sähköinen tunnistus ilman paristoja tai kaapelointeja
helppo asennus nykyaikaisiin lukkorunkoihin
digitaalisesti salatut, täysin ohjelmoitavat lukot ja avaimet
helppo kadonneiden avainten poistaminen
edistyksellinen avainten sekä lukkojen hallintaohjelmisto
edulliset elinkaarikustannukset
ympäristöä säästävä
järjestelmä voidaan laajentaa täysin etähallittavaksi
järjestelmään voidaan liittää RFID- ja PIN-koodilukijoita
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