iLOQ – Digitalt låsesystem. Uten batterier.

iLOQ S10 – Uleåborg musikcenter

iLOQ S10 – LM Engströms gymnasium

Huset Tirkkosen talo

Posten – hovedpostkontoret i Uleåborg

Aktiebostadsbolaget Haukka
Helsingfors kyrkliga samfällighet – Johanneskyrkan
iLOQ S10 - ett komplett låssystem

www.iLOQ.com

Låsesystemet iLOQ S10 er en kombinasjon av
pålitelig sikkerhet av høy klasse og kostnadseffektiv, enkel administrasjon og kompetanse. iLOQ
S10 er lett å installere og programmere. Dessuten
er iLOQ S10 100 % batterifritt.

www.iLOQ.com
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iLOQ S10 – Hvorfor?
Velg iLOQ S10 når du vil ha økt sikkerhet, fleksibel håndtering av utstyr, spare tid, penger og miljø – gjennom hele levetiden til låsesystemet. Dessuten oppnår du overlegne kostnads- og logistikkfordeler.
iLOQ S10 er den perfekte løsningen for kontor- og industreiendommer, kommersielle og offentlige lokaler samt eiendomsselskaper.

Forbedre
låsesikkerheten

Ingen mekaniske
begrensninger

Spar tid, penger og
miljø

• Patentert, batteriløs

• 100% programmerbare

• Rask og enkel installering og

elektromekanisk låsesylinder.
• Batteriløs nøkkel med kryptert,
digital identifisering.
• Sterke krypterings- og
sikkerhetsegenskaper.
• Enkel og rask eliminering av
tapte nøkler.
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sylindre og nøkler.
• Moderne data- og
programmeringsteknologi.
• Enkelt brukergrensesnitt.
• Tilpass låsesystemet gjennom
hele levetiden etter hvordan
organisasjonen forandres.

www.iLOQ.com

vedlikehold – ingen kabler
eller batterier.
• Kostnadseffektiv drift.
• Minimerer kostnadene i
forbindelse med tapte nøkler.

Skapsylinder
iLOQ C10S.50 skapsylinder til
f.eks. medisinskap, oppbeva-

Nettverksmodul
iLOQ N001 nettverksmodul til

ringsskap, elevskap, postbokser osv.

styring av sylindre og elektronisk

Programvare

programmering av nøkler.

Enkel og fleksibel administrasjon av
utstyret for opptil 32 000 nøkler og
1 000 000 sylindre per system. Rask eliminering av tapte nøkler. Hendelseslogg. Sentral database – alltid oppdatert hos alle brukere samtidig. Tidsbegrensninger for nøkler
som tilleggsutstyr. Håndtering av flere objekter elektronisk døgnet rundt.

Hengelås
iLOQ H10S hengelås for økt
sikkerhet og fleksibilitet. Klasse
2, 3 og 4. Klasse 4 kan fås med
tidsstyring.

Nøkkel
iLOQ K10S -nøkler er batteriløse og
digitale nøkler som ikke kan kopieres.
Fordi alle nøkler er mekanisk identiske,
kan utstyret endres et uendelig

Låsesylindre

antall ganger.

Et miljøvennlig alternativ uten
batterier eller kabler. iLOQ C10S
får energi fra bevegelsen når
nøkkelen føres inn i sylinderen.

Programmeringsenhet
iLOQ P10S
-programmeringsenhet til enkel
programmering av iLOQ -nøkler
og -sylindre.

Nøkkelleser
iLOQ R10S -nøkkelleserenhet. Til
styring av heiser, porter
og alarmsystemer med
iLOQ -nøkkel.

www.iLOQ.com
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iLOQ S10 – et komplett
låsesystem
iLOQ S10 -låsesystem tilbyr en moderne, internettbasert løsning til administrasjon av nøkler og utstyr. Det helt unike låsesystemet er den patenterte, selvgenererende låsesylinderen som får sin energi fra bevegelsen når nøkkelen føres
inn i sylinderen. Systemet består av et bredt utvalg låsesylindre til forskjellige
behov og formål.
iLOQ S10 er utviklet til objekter der høy sikkerhet i kombinasjon med fleksibel
administrasjon av utstyret er nødvendig.
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iLOQ K10S
batteriløs nøkkel
iLOQ K10S er en kryptert,
elektronisk nøkkel som er
kopieringsbeskyttet med
SHA-1-kryptering.

• Takler både vann og -40°C kulde.
• Mekanisk identiske nøkler, noe som
reduserer lagerbehovet og gir raske
leveranser.
• Informasjonen programmeres inn i
nøkkelen.
• Informasjonen slettes når nøkkelen
returneres, noe som øker
sikkerheten.
• Nøkkelen kan gjenbrukes.
• Tapt nøkkel kan fjernes fra en

iLOQ C10S batteriløs
elektromekanisk
låsesylinder
I låsesylinderen iLOQ

• Helt kryptert nøkkelidentifisering.
• Hendelseslogg over godkjente
åpninger og nektede åpningsforsøk
(500 stk.).
• Passer i eksisterende låsehus og

C10S finnes det en helt

er lette å installere.

kinetisk, digital nøkke-

• Mekanisk identiske låsesylindre,

lidentifisering som ikke

noe som reduserer lagerbehovet

trenger batterier eller
kabler.

og gir raske leveranser.
• Fungerer også i kulde ned til -40°C.

sylinder ved bruk av funksjonen for
å opprette erstatningsnøkkel. Bruk
den nye nøkkelen i sylinderen, så
sperres den gamle.

iLOQ S10 -programvare
Med iLOQ S10 -programvare
administrerer enkelt
iLOQ -sylindre og -nøkler.

• Programmering og begrensning
av informasjonen.
• Spore en tapt nøkkel.
• Hendelseslogg.
• Administrering av flere objekter.
• Fungerer via internettforbin-

iLOQ N001
nettverksmodul
Nettverksmodulen iLOQ N001
til håndtering av iLOQ -nettverkstilkoblede sylindre og program-

delse døgnet rundt i henhold til

mering av iLOQ K10S -nøkler

prinsippet om "hosting" (leide

via internett.

• Nettverksmodulen kobler
sammen nettverkstilkoblede
iLOQ -sylindre via Ethernet
-nettverket med programvaren
iLOQ S10 for å oppdatere
sylinderens informasjon og
lese hendelsesloggen.
• Fjernprogrammering av nøklenes informasjon ved hjelp av

applikasjoner - SaaS).

en "hotspot" som er koplet til

• Lett å installere.

nettverksmodulen.

• Sikker lagring av informasjon og

• Fjernprogrammering av iLOQ

sikkerhetskopier (backup).

-sylindre.

• Automatiske programoppdateringer.
• Alltid informasjon i sanntid.

www.iLOQ.com

iLOQ S10 – et komplett låsesystem

iLOQ P10S
programmeringsenhet

• Programmeringsenheten iLOQ
P10S kommuniserer med
iLOQ S10 -programvaren via

For rask og enkel

datamaskin, PDA eller

programmering av iLOQ

mobiltelefon, basert på

-sylindre og -nøkler.

iLOQ C10S.50 skaplås

• Lett å installere.

Skaplås til låsing av skap,

• Hendelseslogg og fleksibel

oppbevaringsrom, elevskap,
postkasser osv.

administrasjon av
informasjon.

Microsoft Windows.
• Systemnøkkelen iButton®
gir høyeste sikkerhet ved
programmering.
• Kobles til via USB- eller
Bluetooth-forbindelse.

iLOQ H10S hengelås

• Finnes i forskjellige klasser

Våre forskjellige hengelåsvarianter har de samme egenskapene som våre andre iLOQ
-sylindre.

og bøylehøyder.
• Hendelseslogg og
fleksibel administrasjon av
informasjonen for hver
nøkkel og hver hengelås.
• Høyt sikkerhetsnivå.
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iLOQ R10S -nøkkellesere
Nøkkellåsmodulen gir enkel
styring av heiser, proter og
alarmsystemer.

• Hendelseslogg og fleksibel
administrasjon av
informasjonen.
• Høyt sikkerhetsnivå.

iLOQ S10 – Overlegent og prisbelønnet låsesystem
iLOQ S10 -låsesystem har vunnet mange priser innen sikkerhetsbransjen, og
ikke uten grunn. Sammenlign med andre låsesystemer på markedet og legg
merke til forskjellen.
A iLOQ S10
låsesystem

Mekaniske
låsesystemer

Låsesystem
med batteri

Kryptering av nøkkelinformasjon

Ja

Nei

Ja

Kryptering av sylinderens informasjon

Ja

Nei

Ja

Lang levetid for nøklene

Ja

Ja

Nei (batteriet har en levetid)

Lang levetid for sylinderen

Ja

Ja

Nei (batteriet har en levetid)

Svartliste nøkkel ved hjelp av den nye nøkkelen

Ja

Nei

Nei

Tidsbegrenset

Tilleggsutstyr

Nei

Tilleggsutstyr

Omprogrammering av nøkkelen

Ja

Nei

Ja (visse systemer er mekanisk begrenset)

Programmer nøklene elektronisk

Ja

Nei

Ja

Omprogrammering av sylindre

Ja

Nei

Ja (visse systemer er mekanisk begrenset)

Lagring av logginformasjon fra sylinderen

Ja

Nei

Ja

Vilkårsstyring

Tilleggsutstyr

Nei

Nei

Uavhengig av batterier eller ekstern strømtilførsel

Ja

Ja

Nei

Frostbestandig

Ja

Ja

Nei

Leveranse og oppbevaring

Enkel

Komplisert (systemavhengig)

Komplisert (systemavhengig)

Systemvedlikehold

Enkelt

Komplisert

Komplisert

Enkel administrasjon av flere anlegg

Ja

Nei

Nei

Enkel håndtering av geografisk spredte systemer

Ja

Nei

Nei

Plantegninger i programvaren (sylindre)

Ja

Nei

Nei

Lagring av sikkerhetskritiske data

Krypterte data

Data kan fås fra produsenten/leverandøren

Data kan fås fra produsenten/leverandøren

Miljøvennlig

Ja

Nei

Nei

Kostnader ved tapt nøkkel

Svært lave

Høye

Lave

Mulighet til å utvide helt til elektronisk administrering

Ja

Nei

Ja

Administrasjon og vedlikehold av systemet med SaaS-arkitektur Ja

Nei

Ja

I år 2008 vant iLOQ to internasjonale, høyt ansette førstepremier innen sikkerhetsbransjen: IFSEC Security Industry 2008 og Detektor International Award
2008. Det samme året tildelte Finlands president prisen INNOSUOMI 2008.
Den andre anerkjennelsen fra Detektor International Award fikk iLOQ i år 2010.

WINNER
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iLOQ S10 – Derfor
Hvorfor skulle du være fornøyd med mindre når du kan få mer? iLOQ
S10 tilbyr rask eliminering av tapte nøkler, samt enkel installering og
letthåndterlig vedlikehold. I tillegg får du effektiv administrasjon av
fullstendig programmerbare sylindre og nøkler, med andre ord markedets beste låsesystem.
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Forhandler

Uleåborg – Helsingfors Tlf +358 40 317 0200, Faks +358 40 317 0201, info@iLOQ.com – www.iLOQ.com

Dasic as - Pb 2654, St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Tlf: +47 22 38 24 00 - Epost: post@dasic.no - Web: www.dasic.no

Stockholm Tlf +46 8 555 36 307, Faks +46 555 36 122, scandinavia@iLOQ.com – www.iLOQ.com/se

