
Digitalt 
låsesystem. 
Uden batterier. 
Uden 
bekymringer.



Miljøvenligt
låsesystem
– uden batterier

Finske iLOQ S10 er verdens eneste digitale låsesystem, der selv 
genererer den nødvendige strøm, når nøglen sættes i låsen. 

Hverken nøgler eller låsecylindre behøver batterier eller 
ledninger. Låsecylindrene passer til de fl este låsekasser på 
markedet, og de er lige så lette at montere som de sædvanlige 
mekaniske låsecylindre. 

iLOQ løser problemet med mistede nøgler og ulovlig kopiering. 
Du bevarer en høj sikkerhed og kontrol i hele låsesystemets 
levetid.

Låsesystemet giver store fordele i alle typer ejendomme, f.eks. 
boliger, skoler, kontorer og sygehuse. iLOQ minimerer behovet 
for vedligeholdelse og reducerer omkostningerne over tid.

Det geniale ved iLOQ 
er, at al den nødvendige 
strøm genereres via 
bevægelsesenergi, 
når nøglen sættes i 
låsecylinderen.

Enkel administration af 
adgangsrettigheder.
Enkelt at installere
– og let at vedligeholde

iLOQ opfylder følgende certifi ceringskrav:



Sparer tid og 
penge – og du 
skåner samtidig 
miljøet

Alle iLOQ S10 nøgler og låsecylindre er mekanisk identiske  
– men samtidig elektronisk unikke. Det betyder, at du kan 
omprogrammere, afprogrammere og genbruge både nøgler 
og låsecylindre. Hvis en nøgle mistes, kan du ganske enkelt 
spærre den uden at skulle udskifte låsecylinderen.

Det geniale ved iLOQ er, at systemet selv genererer den 
nødvendige strøm via bevægelsesenergi, når nøglen sættes  
i låsecylinderen. Dermed forsvinder behovet for regelmæssigt 
at skiftes batterier, og du sparer både tid og penge – samtidig 
med at du beskytter miljøet.

iLOQ nøgler og
låsecylindre, er 
designet til at modstå 
barske miljøer, og 
fungere fint i fugt  
og kulde.

Med iLOQ er der ikke længere 
brug for jævnligt at bruge tid og 
penge på at udskifte batterier.



iLOQ CYLINDER TIL SKABE, 
POSTKASSER, VÆRKTØJSSKABE OG LIGN

iLOQ NØGLELÆSER/
HOTSPOT

TILBEHØR

iLOQ NØGLERØR iLOQ HÆNGELÅSEiLOQ CYLINDRE

iLOQ S10
produkter

iLOQ PROGRAMMERINGSUDSTYR

iLOQ NØGLER



Digitalt krypteret, fuldt 
programmerbare nøgler  
og cylindre.

S10 udvides nemt med RFID læser.



SaaS

iLOQ S10 
programmerings- 

udstyr

FORDELE:
Ingen batterier eller 
ledninger, men fuld 
fleksibilitet.

ANBEFALES TIL:
Alle typer ejendomme.

iLOQ cylindrene og nøglerne 
programmeres let og enkelt 
med programmeringsenheden.

Låsesystem der
kan udbygges

iLOQ S10
OFFLINE



iLOQ
NETBRIDGE

iLOQ Hotspot

iLOQ S10 
Hotspot
Nøgler og cyl. kan opdateres 
via opdateringspunkt, som kan 
placeres decentralt. 

FORDELE:
Nøglerne og cylindre kan  
fjern programmeres uanset de 
tidligere adgangsrettigheder. 
Samtidig er der mulighed for at 
validere en nøgle.

ANBEFALES TIL:
Lokationer hvor nøglerne ofte  
skal omkodes, feks. bolig- 
foreninger, skoler, kollegier,  
kommuner og sygehuse.



iLOQ  
RFID/PIN  
LÆSER

iLOQ cylinderen kan online 
tilsluttes for direkte log, ændring 
af rettigheder og spæring af 
bortkomne nøgler.

FORDELE:
Det er muligt at ændre adgangs-ret-
tigheder, spærre nøgler, program-
mere RFID/PINkode-læser og hente 
hændelseslogs direkte fra compute-
ren. Det er også muligt at styre to 
relæudgange.

ANBEFALES TIL:
Lokationer hvor ændringer i  
låsesystemet skal kunne foretages  
i realtid.

iLOQ Hotspot

iLOQ 
NETBRIDGE

iLOQ S10 
Online



ENKEL OG SIKKER 
HÅNDTERING AF 
NØGLER

iLOQ cylindre og nøgler administreres med iLOQ manager. 
Programmet er internetbaseret (SaaS) og kræver en lokal klient 
installeret på computeren. Man logger på systemet med en 
personlig adgangskode og en iLOQ system Token. 

Med iLOQ manager har brugeren adgang til information om 
låsesystemets nøgler, låsecylindre og adgangsrettigheder. Der 
er ikke brug for at sende filer mellem bruger, låsesmed, partner 
eller fabrik. 

Det er muligt at lægge en plantegning ind i iLOQ manager, 
så man får et godt overblik over låsesystemet. Det er let at 
udskrive kvitteringer, låseskemaer, plantegninger og rapporter 
fra systemet.

Med programmeringsenheden henter du nemt en 
hændelseslog fra iLOQ cylinderen, alle iLOQ cylindre er 
forberedt med stik for tilkobling af ur, extern input og  
online tilslutning.

Brugervenlig iLOQ 
manager software.

Sikker nøgleadministration
iht. ISO/IEC 27001:2013.



iLOQ S10 
– DET INTELLIGENTE 
LÅSESYSTEM

iLOQ er verdens første og eneste digitale låsesystem, som selv 
genererer strøm ved, at nøglen sættes i låsen. iLOQ gør det 
enklere og mere sikkert at administrere adgangsrettigheder 
sammenlignet med de mekaniske låsesystemer. 
Vedligeholdelses- og livscyklusomkostningerne er væsentligt 
lavere end ved batteridrevne elektromekaniske låsesystemer 
eller mekaniske låsesystemer.

• nøgler og låsecylindre uden batterier
• miljøvenligt
• fuldt programmerbare cylindre og nøgler
• enkelt at spærre en nøgle
• enkel installation i eksisterende låsekasser 
• nøgler og cylindre med digitalt krypteret unik identitet
• brugervenligt program til administration af nøgler
• omkostningseffektivt over tid
• patenteret og prisbelønnet teknologi
• kan kombineres med ur til tidsstyring
• kan udbygges til online låsesystem
• kan udbygges med RFID/PINkode-læser

Let at installere.

En investering, der 
hurtigt tjener sig 
selv hjem.



iLOQ forbeholder sig ret til ændringer. 
Trykt på FSC-certifi ceret genbrugspapir.
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iLOQ HOVEDKONTOR

Finland, Oulu

www.iLOQ.com


