
iLOQ – Digitalt låsesystem. Uden batterier.
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iLOQ S10 – Uleåborg musikcenter 

Huset Tirkkosen talo

Posten – centralposten i Uleåborg

Helsingfors kirkelige samfund  – Johanneskirken

Aktiebostadsbolaget Haukka

iLOQ S10 – LM Engströms gymnasium



Låsesystemet iLOQ S10 er en kombination af påli-
delig, høj sikkerhed og omkostningseffektiv, enkel 
administration af autorisationer. iLOQ S10 er let 
at installere og programmere. Endvidere er iLOQ 
S10 100% batterifrit.
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Forbedr 
låseikkerheden

•	 Patenteret, batterifri,  

elektromekanisk låsecylinder.

•	 Batterifri nøgle med krypteret 

digital identificering.

•	 Stærke krypterings- og  

sikkerhedssegenskaber. 

•	 Enkel og hurtig eliminering  

af tabte nøgler.

Ingen mekaniske 
begrænsninger

•	 100% programmerbare  

cylindre og nøgler.

•	 Moderne data- og 

programmeringsteknologi.

•	 Letanvendelig 

bruggergrænseflade.

•	 Tilpas låsesystemet i hele 

dets levetid efter hvordan 

organisationen forandres.

Spar tid, penge og 
miljø

•	 Hurtigt og let at installere og 

vedligeholde – ingen kabler  

eller batterier.

•	 Omkostningseffektiv drift. 

•	 Minimerer omkostningerne  

til tabte nøgler.

Vælg iLOQ S10 når du ønsker øget sikkerhed, fleksibel håndtering af 

autorisationer, spar tid, penge og miljø – i låsesystemets fulde leve-

tid. Endvidere får du overlegen omkostnings- og logistikfordele.

iLOQ S10 er den perfekte løsning for kontor- og industriejendomme, 

kommercielle og offentlige lokaler samt ejendomsselskaber.

iLOQ S10 – Hvorfor?
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Netværksmodul
iLOQ N001 -netværksmodul til 

styring af cylindre og programme-

ring af nøgler online.

Hængelåse
iLOQ H10S -hængelås for øget 

sikkerhed og fleksibilitet. Klas-

se 2, 3 og 4. Klasse 4 kan fås 

med tid.

Låsecylindre
Ett miljøvenligt alternativ uden 

batterier eller kabler. iLOQ C10S 

får sin energi af bevægelsen når 

nøglen føres ind i cylinderen.

Programmeringsenhed
iLOQ P10S 

-programmeringsenhed for 

enkel programmering af iLOQ 

-nøgler og -cylindre.

Nøglelæser
iLOQ R10S -nøglelæserenhed. 

Til styring af elevatorer, porte 

og alarmsystemer med 

iLOQ -nøglen.

Nøgle
iLOQ K10S -nøgler er batterifri og 

digitale nøgler, som ikke kan kopieres. 

Eftersom alle nøgler er mekanisk identi-

ske, kan autorisationen ændres et 

uendeligt antal gange.

Skabscylinder
iLOQ C10S.50 -skabscylinder 

til fx medicinskabe, opbeva-

ringsrum, elevskabe,  

postkasser mv.

Software
Enkel og fleksibel administration af autorisa-

tionen til op til 32 000 nøgler og 1 000 000 

cylindre, per system. Hurtig eliminering af 

tabte nøgler. Hændelseslog. Central databa-

se – altid opdateret hos alle brugere samti-

digt. Tidsbegrænsninger for nøgler som 

tilvalg. Håndtering af flere objekter online 

døgnet rundt.



iLOQ S10 -låsesystem tilbyder en moderne, internetbaseret løsning til admi-

nistration af nøgler og autorisationer. Det helt unikke i låsesystem er den pa-

tenterede selvgenererende låsecylinder, som får sin energi fra bevægelsen når 

nøglen føres ind i cylinderen. Systemet består af et bredt udvalg af låsecylin-

dre til forskellige behov og formål.

iLOQ S10 er udviklet til objekter hvor høj sikkerhed i kombination med fleksi-

bel administration af autorisationen kræves.

iLOQ S10 – et komplet 
låsesystem
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iLOQ C10S batterifri 
elektromekanisk 
låsecylinder
I låsecylinderen iLOQ 

C10S findes en helt kine-

tisk digital nøgleidentifi-

cering, som ikke behøver 

batterier eller kabler.

iLOQ K10S 
batterifri nøgle
iLOQ K10S er en krypteret 

elektronisk nøgle, som er 

kopieringsbeskyttet med 

SHA-1-kryptering.

•	 Helt krypteret nøgleidentificering.

•	 Hændelseslog over godkendte åb-

ninger og afviste åbningsforsøg 

(500st).

•	 Passer til eksisterende låsehuse og 

er lette at installere.

•	 Mekanisk identiske låsecylindre, 

hvilket reducerer lageret og giver 

hurtige leverancer.

•	 Fungerer selv i kulde ned til -40°C.

•	 Klarar både vand og -40°C gra-

ders kulde.

•	 Mekanisk identiske nøgler, hvilket 

reducerer lageret og giver hurtige 

leverancer.

•	 Autorisationerne programmeres i 

nøglen.

•	 Autorisationerne slettes, når nøg-

len returneres, hvilket øger sikker-

heden.

•	 Nøglen kan genanvendes. 

•	 En tabt nøglel kan tages ud af 

en cylinder ved hjælp af funktio-

nen ”Opret erstatningsnøgle” – an-

vend den nye nøgle i cylinderen, så 

spærres den gamle.

iLOQ S10 -software
Med iLOQ S10 –software 

administreres iLOQ -cylindre 

og -nøgler let.

•	 Programmering og begræns-

ning af autorisationerne.

•	 Spærre en mistet nøgle.

•	 Hændelseslog.

•	 Administration af flere objekter.

•	 Fungerer via internet-forbindel-

se døgnet rundt efter hosting-

princippet (lejede applikationer 

- SaaS).

•	 Let at installere. 

•	 Sikker lagring af informationer 

og sikkerhedskopier (backup).

•	 Automatiske programopdate-

ringer.

•	 Altid informationer i realtid.

iLOQ N001 
netværksmodul
Netværksmodulet iLOQ N001 til 

håndtering af iLOQ netværks-

tilsluttede cylindre og program-

mering af iLOQ K10S -nøgler 

via Internet.

•	 Netværksmodulet kobler net-

værksforbundne iLOQ -cylin-

dre sammen via Ethernet-net-

værket med softwaren iLOQ 

S10 til at opdatere cylinderens 

autorisationer og læse hæn-

delseslog.

•	 Fjernprogrammering af nøgler-

nes autorisationer ved hjælp 

af et ”hotspot”, koblet til net-

værksmodulen.

•	 Fjernprogrammering af iLOQ 

-cylindre.

www.iLOQ.com       iLOQ S10 – et komplet låsesystem
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iLOQ C10S.50 skabslås
Skabslås til låsning af skabe, 

opbevaringsrum, elevskabe, 

postkasser mv.

•	  Let at installere.

•	 Hændelseslog og fleksibel 

administration af  

autprisationer.

iLOQ R10S -nøglelæsere
Nøglelæsermodulet giver en let 

styring af elevatorer, porte og 

alarmsystemer.

•	 Hændelseslog og en fleksi-

bel administration af autpri-

sationerne.

•	 Højt sikkerhedsniveau.

iLOQ H10S hængelåse
Vores forskellige varianter 

i hængelåse har naturligvis 

samme egenskaber som 

findes i de øvrige iLOQ 

-cylindre.

•	 De findes i forskellige  

klasser, og bøjlehøjder.

•	 Hændelseslog og en fleksi-

bel administration af auto-

risationer til hver nøgle og 

hver hængelås.

•	 Højt sikkerhedsniveau.

iLOQ P10S 
programmeringsenhed
For hurtig og enkel program-

mering af iLOQ -cylinder og 

-nøgler.

•	  Programmeringsenheden iLOQ 

P10S kommunikerer med 

iLOQ S10 softwaren via PC, 

PDA eller mobiltelefon, baseret 

på Microsoft Windows.

•	 Systemnøglen iButton®  

sikrer højeste sikkerhed ved 

programmering.

•	 Tilsluttes via USB eller  

Bluetooth -forbindelse.



iLOQ S10 -låsesystemet har vundet mange priser inden for sikkerhedsbran-

chen, og ikke uden grund. Sammenlign med andre låsesystemer på marke-

det og noter forskellen.

I 2008 vandt iLOQ to internationale og velansete førstepriser i sikkerhedsbran-

chen: IFSEC Security Industry 2008 og Detektor International Award 2008. 

Sammeår tildelte Finlands præsident prisen INNOSUOMI 2008. Den anden 

anerkendelse fra Detektor International Award fik iLOQ i 2010.

iLOQ S10 – Fremragende og prisbelønnet låsesystem

WINNER
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A iLOQ S10 
låsesystem

Mekaniske
låsesystemer

Låsesystemer 
med batteri

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tilvalg

Ja

Ja

Ja

Ja

Tilvalg

Ja

Ja

Enkel

Enkelt

Ja

Ja

Ja

Krypterede data

Ja

Meget lave

Ja

Ja

Kryptering af nøglens information

Kryptering af cylinderens information

Lang levetid for nøgler

Lang levetid for cylinderen

Sortlist nøgle ved hjælp af den nye nøgle

Tidsbegrænset

Omprogrammering af nøglen

Programmér nøglerne online

Omprogrammering af cylindre

Lagring af loginformation fra cylinderen

Styring af vilkår

Uafhængig af batterier eller ekstern strømforsyning

Frostbestandig

Levering og lagring

Systemvedligehold

Let at administrere flere anlæg

Enkel håndtering af geografisk spredt system

Plantegninger i softwaren (cylindre)

Lagring af sikkerhedskritiske data

Miljøvenlig

Omkostninger til mistet nøgle

Mulighed for at udvide helt til online-administration

Administration og vedligehold af systemet med SaaS-arkitektur

Nej

Nej 

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej 

Nej

Nej

Ja

Ja

Kompliceret (systemafhængig)

Kompliceret

Nej

Nej

Nej

Data findes hos producenten/leverandøren

Nej

Høje

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej (batteriet har en levetid)

Nej (batteriet har en levetid)

Nej

Tilvalg

Ja (visse systemer er mekanisk begrænsede)

Ja

Ja (visse systemer er mekanisk begrænsede)

Ja

Nej

Nej

Nej

Kompliceret (systemafhængig)

Kompliceret

Nej

Nej

Nej

Data findes hos producenten/leverandøren

Nej

Lave

Ja

Ja



Hvorfor være tilfreds med mindre, når du kan få mere. iLOQ S10 til-

byder hurtig eliminering af mistede nøgler, samt enkel installation og 

let håndterbart vedligeold. Desuden får du en effektiv administration 

af fuldstændigt programmerbare cylindre og nøgler – med andre ord 

markedets bedste låsesystem.

iLOQ S10 – Derfor
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Uleåborg – Helsingfors Tlf +358 40 317 0200, Fax +358 40 317 0201, info@iLOQ.com – www.iLOQ.com

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


