
Digitaal toegangsbeheer zonder 
batterijen, zonder bekabeling.
Eenvoudig te installeren en te 
onderhouden.

iLOQ voldoet aan de hoogst gestelde veiligheidseisen 

Digitaal sluitsysteem
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DIGITAAL SLUITSYSTEEM
MET EIGEN ENERGIEVOORZIENING
Het iLOQ S10 sluitsysteem is uniek in de wereld. Het wekt de benodigde ener-
gie op met de insteekbeweging van de sleutel in de cilinder. De “self-powered” 
cilinders en de sleutels werken zonder bekabeling of batterijen, u bespaart 
jaarlijks terugkerende kosten. 

De toegangsrechten van een verloren iLOQ sleutel kunnen direct worden gewist. Alle handelin-
gen van sleutels en cilinders worden opgeslagen. Dat biedt overzicht en voorkomt misbruik. U 
programmeert specifieke, individuele toegangsrechten op een enkele iLOQ sleutel. Snel, gemak-
kelijk en fl exibel.

Het iLOQ S10 sluitsysteem is eenvoudig uitwisselbaar met mechanische en batterij gevoede sluit-
systemen. Uit te breiden tot een volledig op afstand te beheren systeem met een RFID- en PIN-
code lezers voor snelle doorgang bij deuren met een grote personenstroom.

Zo biedt het systeem belangrijke voordelen in woon- en kantorencomplexen, studentenhuisves-
ting, scholen, gemeentes en ziekenhuizen.

Bij het insteken van de
sleutel in de cilinder

wordt de opgewekte
energie gebruikt om
de toegangsrechten
van de gebruiker te

controleren.
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Gecertificeerd iLOQ partner 
Wiek de Laat Beveiliging
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Gebruikers die eerder kozen 
voor de “self-powered” iLOQ 
oplossing, besparen samen 
nu al vervangingskosten die 
gelijk staan aan meer dan 
1.000.000 batterijen per jaar.

Gebruikers die eerder kozen 
voor de “self-powered” iLOQ 
oplossing, besparen samen 
nu al vervangingskosten die 
gelijk staan aan meer dan 
1.000.000 batterijen per jaar.

De modulair opgebouwde
structuur van de cilinder
maakt flexibel aanpassen
mogelijk.

BESPAAR  
GELD EN TIJD,

EN SPAAR HET MILIEU
Dankzij hun digitale identifi catie zijn alle iLOQ S10 cilinders en sleutels fysiek identiek en kunnen 
ze altijd worden hergebruikt. Hierdoor kunnen de toegangsrechten van het sluitsysteem conform 
uw behoeften geprogrammeerd worden. Bij sleutelverlies zijn er geen nieuwe cilinders en sleutels 
nodig omdat de toegangsrechten van de verloren sleutel eenvoudig kunnen worden gewist.

iLOQ wekt de benodigde energie op met de insteekbeweging van de sleutel in de cilinder.  
Vervangen van batterijen in cilinders en sleutels is niet nodig. Dat levert u enorm veel tijdwinst en 
financieel voordeel op en u spaart het milieu.

De batterijloze cilinders zijn kwalitatief hoogwaardig en bestand tegen vocht en vorst.



SaaS

iLOQ S10
software en 

programmeer-
apparatuur

Updaten van de cilinders 
gebeurt met het iLOQ 
programmeerapparaat.

UITBREIDBAAR
SLUITSYSTEEM

iLOQ S10
OFFLINE
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SaaS

iLOQ S10
software en 

programmeer-
apparatuur

Updaten van de cilinders 
gebeurt met het iLOQ 
programmeerapparaat.

UITBREIDBAAR
SLUITSYSTEEM

iLOQ S10
OFFLINE

VOORDELEN:
Geen bekabeling, 
geen batterijen.

AANBEVOLEN VOOR:
Alle soorten objecten 
en gebouwen.
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iLOQ
NETWERK 

BRIDGE

iLOQ HOTSPOT

iLOQ S10
HOTSPOT
Het updaten van de sleutels in 
het object wordt gedaan met 
de Hotspot, aangesloten op de 
iLOQ Netwerk Bridge.

SaaS

iLOQ S10
software en 

programmeer-
apparatuur

UITBREIDBAAR
SLUITSYSTEEM

6  |   Digitaal sluitsysteem iLOQ



iLOQ
NETWERK 

BRIDGE

iLOQ HOTSPOT

iLOQ S10
HOTSPOT
Het updaten van de sleutels in 
het object wordt gedaan met 
de Hotspot, aangesloten op de 
iLOQ Netwerk Bridge.

SaaS

iLOQ S10
software en 

programmeer-
apparatuur

UITBREIDBAAR
SLUITSYSTEEM

VOORDELEN:
Updaten van de sleutels 
direct ter plaatse.

AANBEVOLEN VOOR:
Objecten waar gebruikers  
of toegangsautorisaties  
regelmatig veranderen.  
Bijvoorbeeld bij woning- 
corporaties, kantoorgebouwen, 
scholen en ziekenhuizen.
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iLOQ S10
ONLINE
Het sluitsysteem is verbonden 
met de iLOQ Netwerk Bridge 
voor volledig beheer op afstand.

iLOQ
NETWERK 

BRIDGE

SaaS

iLOQ S10
software en 

programmeer-
apparatuur

UITBREIDBAAR
SLUITSYSTEEM
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iLOQ S10
ONLINE
Het sluitsysteem is verbonden 
met de iLOQ Netwerk Bridge 
voor volledig beheer op afstand.

iLOQ
NETWERK 

BRIDGE

SaaS

iLOQ S10
software en 

programmeer-
apparatuur

UITBREIDBAAR
SLUITSYSTEEM

iLOQ  
RFID/PIN  
READER

VOORDELEN:
Op afstand beheren en wijzigen van 
toegangsrechten, tijdsrestricties en 
het uitlezen van gebeurtenissen van 
verbonden iLOQ componenten. Het 
tijdgestuurd activeren van digitale 
cilinders, elektronische sloten, etc.

AANBEVOLEN VOOR:
Objecten waar een up-to-date, op 
afstand te beheren, sluitsysteem 
gewenst is.
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VEILIG EN EENVOUDIG
SLEUTELMANAGEMENT
Digitale iLOQ cilinders en sleutels worden beheerd met iLOQ’s S10 online toegangsmanagement 
(SaaS) over het internet. De gebruikersrechten voor de software worden niet alleen beschermd 
door persoonlijke inloggegevens maar ook door de unieke iLOQ Mastertoken.

Dankzij de iLOQ Manager hebben alle gebruikers van het programma up-to-date informatie over 
sleutels, cilinders en toegangsrechten van het sluitsysteem.

Vanuit een plattegrond kunnen nieuwe sleutelprogrammeringen, aanpassingen van toe-
gangsrechten en het wissen van verloren sleutels in een oogwenk worden uitgevoerd. De sleu-
teloverdracht en sleutelretourformulieren kunnen worden geprint, evenals de sluitplannen en 
plattegronden met cilindergegevens.

iLOQ cilinders slaan sleutelhandelingen op in hun geheugen. Hierdoor wordt het eenvoudig om 
eventueel misbruik op te helderen. Tijdsrestricties, het beheer daarvan en bediening op afstand 
kunnen aan de cilinder worden toegevoegd.

ISO 27001 en 9001
gecertificeerd  
sleutelbeheer.

Oplossing voor alle
uitdagingen bij het
beheren van sleutels.
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Hoog veiligheidsniveau tijdens 
de gehele levensduur van het 
sluitsysteem.

HET SLIMME iLOQ S10  
SLUITSYSTEEM IS ONGEËVENAARD!
iLOQ uit Finland is het enige “self-powered” digitale sluitsysteem ter wereld, zonder batterijen. 
iLOQ vervangt mechanische cilinders en cilinders met batterijen. iLOQ elimineert hiermee defi-
nitief problemen met verloren sleutels en met het kopiëren van sleutels. Het onderhoud van het 
sluitsysteem en de beperkte levensduur van certificaten behoren definitief tot het verleden.
 
• direct wissen van verloren sleutels.
• “self-powered” toegangsbeheer zonder batterijen of bekabeling.
• gemakkelijke geavanceerde managementsoftware.
• eenvoudige installatie in alle DIN-genormeerde sloten.
• kostenefficiënt gedurende de gehele levensduur.
• geen problemen met beperkte levensduur van certificaten en patenten.
• uit te breiden tot een volledig op afstand te beheren systeem.
• uit te bredieden met S10 Online componenten zoals RFID /Pincode lezer en Hotspot
• individuele toegangsrechten op een enkele sleutel.
• overzicht van alle sleutels, cilinders, toegangsrechten en hun gebruik.
• milieuvriendelijk.

Snelle terugverdientijd.

Hoogwaardig veiligheidsniveau
tijdens de gehele levensduur
van het sluitsysteem.

ISO 27001 en 9001
gecertificeerd  
sleutelbeheer.



Webshop voor 
beveiligings- 
producten
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