
Digitalt låssystem.
Utan batterier.
Utan bekymmer.



Miljövänligt
låssystem
– utan batterier

Finska iLOQ S10 är världens enda digitala låssystem som skapar 
sin egen elektricitet när man stoppar in nyckeln i cylindern. 

Varken nycklar eller cylindrar behöver batterier eller kablar. 
Cylindrarna är kompatibla med de fl esta på marknaden 
förekommande låshus och är lika lätta att montera som vanliga 
mekaniska cylindrar.

iLOQ S10 löser problemet med förlorade nycklar och illegal 
kopiering. Du behåller hög säkerhet och kontroll under 
låssystemets fulla livslängd.

Låssystemet erbjuder stora fördelar i alla typer av fastigheter, 
t.ex. bostäder, skolor, kontor och sjukhus. iLOQ S10 minimerar 
underhåll och reducerar kostnad över tid. 

Det geniala med iLOQ S10 
är att du genererar all nödvändig 
elektricitet genom rörelseenergi, 
när du stoppar in nyckeln i 
cylindern. 

iLOQ uppfyller följande certifi eringar:

Enkel administration av 
behörigheter i cylindrar och 
nycklar. Lätt att installera 
och enkel att underhålla.



Sparar tid och 
pengar – samtidigt 
som du tänker 
på miljön

Alla iLOQ S10 nycklar och cylindrar är mekaniskt identiska – 
samtidigt är de alla elektroniskt unika. Det betyder att du kan 
omprogrammera, avprogrammera och därmed återanvända 
nycklar och cylindrar. Om du tappar en nyckel kan du enkelt 
spärra den utan att behöva byta låscylinder.

Det geniala med iLOQ är att du genererar all nödvändig 
elektricitet genom rörelseenergi när du stoppar in nyckeln i 
cylindern. Det gör att behovet av återkommande batteribyten 
försvinner och du sparar tid och pengar – dessutom värnar du 
om miljön.

iLOQ nyckeln och 
cylindern klarar tuffa 
miljöer, fukt och 
framför allt kyla. Genom att använda iLOQ slipper 

du återkommande, tidskrävande 
och kostsamma batteribyten.
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Enkelt utbyggbart 
låssystem.

Digitalt krypterade,  
fullt omprogrammerbara  
nycklar och cylindrar.



iLOQ S10
OFFLINE

SaaS

iLOQ S10
programmerings-

utrustning

FÖRDELAR:
Inga batterier eller 
kablar, däremot full 
flexibilitet.

REKOMMENDERAS FÖR:
Alla typer av fastigheter.

iLOQ cylindern och nyckeln 
programmeras enkelt med 
programmeringsenheten.

Utbyggbart
låssystem



iLOQ HOTSPOT

iLOQ S10 
Hotspot
Nycklar uppdateras i fastigheten i 
en iLOQ Hotspot som är kopplad 
till nätet via iLOQ NetBridge. 
Förändringar som berör offline 
cylindrar kan laddas upp till iLOQ 
Programmeringsenheten  
från iLOQ Hotspot.

FÖRDELAR:
Nycklarna och cylindrarna kan 
programmeras på distans oavsett 
tidigare behörighet. Om behov 
av validering av nycklar finns går 
det givetvis att lösa.

REKOMMENDERAS FÖR:
Fastigheter där nycklar ofta 
ändras, som t.ex. i sjukhus, 
skolor, kommuner, och 
bostadsbolag.

iLOQ 
NETBRIDGE



iLOQ cylindern kan anslutas 
direkt till en iLOQ NetBridge. 
Då kan du ändra cylinderns 
behörigheter i realtid.

FÖRDELAR:
Ändra behörigheter, spärra nycklar, 
programmera RFID/PINkod-läsare 
och hämta händelseloggar direkt från 
datorn. Ger även möjlighet att styra  
två reläutgångar.

REKOMMENDERAS FÖR:
Fastigheter där du har behov av 
realtidsförändringar i ditt låssystem. Kan 
givetvis kombineras med iLOQ Offline.

iLOQ HOTSPOT

iLOQ 
NETBRIDGE

iLOQ S10 
Online

iLOQ  
RFID/PIN  
LÄSARE



Enkel och säker 
nyckelhantering

iLOQ cylindrar och nycklar hanteras i iLOQ S10. Programmet 
är internetbaserat (SaaS) och kräver en lokal klient installerad 
på datorn. För inloggning i programmet krävs ett personligt 
lösenord och en iLOQ systemnyckel.

Med iLOQ S10 har användaren realtidsinformation om 
låssystemets nycklar, cylindrar och behörigheter. Inga filer 
behöver skickas mellan användare, låssmed, partner och fabrik.

Lägg in en planritning i iLOQ S10 för att få en överblick av ditt 
låssystem. Kvittenser, låsscheman, planritningar och rapporter 
kan enkelt skrivas ut.

Med programmeringsenheten hämtar du enkelt en 
händelselogg från iLOQ cylindern. iLOQ cylindern kan förses 
med en klocka som möjliggör tidstyrning av nycklar, dessutom 
kan cylindern även anslutas för fjärrstyrning.

ISO27001 certifierad och  
säker nyckelhantering.

Användarvänligt gränssnitt 
i iLOQ S10.



iLOQ S10 
– det intelligenta 
låssystemet

iLOQ är det första och enda digitala låssystemet i världen 
som alstrar energi genom att nyckeln förs in i cylindern. iLOQ 
erbjuder enklare och säkrare hantering av behörigheter, 
än vad som är möjligt i mekaniska låssystem. Underhålls- 
och livscykelkostnaderna är väsentligt förmånligare än i 
batteridrivna elektromekaniska låssystem eller mekaniska 
låssystem.

• batterilös nyckel och cylinder 
• miljövänlig
• fullt omprogrammerbara cylindrar och nycklar
• enkelt att spärra en nyckel
• enkel installation i befintliga låshus
• nycklar och cylindrar med digitalt krypterad unik identitet
• användarvänligt nyckeladministrationsprogram
• kostnadseffektivt över tid
• patenterad och prisbelönt teknologi
• komplettera med klocka för tidstyrning
• utbyggbart till fjärrstyrt låssystem
• komplettera med RFID- och PINkod-läsare

Lätt att installera.

En investering som 
snabbt betalar sig.



iLOQ förbehåller sig rätten till ändringar. 
Tryckt på återvunnet FSC certifi erat papper.
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Finland, Uleåborg

www.iLOQ.com


