S10 ONLINE
OP AFSTAND TE BEHEREN
DIGITAAL SLUITSYSTEEM

OP AFSTAND TE BEHEREN
DIGITAAL SLUITSYSTEEM
iLOQ breidt haar bekroonde S10 sluitsysteem uit tot een volledig op
afstand te beheren toegangsbeheersysteem. Het iLOQ S10 Online
sluitsysteem beheert u via internet. De intuïtieve software maakt
sleutelbeheer snel en simpel.

iLOQ S10 Online is een slimme,
simpele oplossing voor toegangsbeheer
van uw vastgoed.

Met deze uitbreiding kunt u op afstand te beheren cilinders,
RFID en PIN-code lezers en tijdgestuurde elektronische
deuren, toevoegen aan het bestaande systeem. Het volledige
toegangsbeheer verloopt eenvoudig en kostenefficiënt via
dezelfde iLOQ S10 software.

iLOQ S10 stroomlijnt het onderhoud van
toegangsbeheer in gebouwen beveiligd
met zowel een mechanisch sluitsysteem
als een toegangscontrolesysteem.

Combineer uw mechanische sluitsysteem en PIN-toegangscontrole
tot één veilige, onderhoudsvriendelijke oplossing: iLOQ S10 Online.
De in de iLOQ sleutel geïntegreerde RFID-tag maakt integratie met
het S10 digitaal sluitsysteem mogelijk.

ÉÉN SYSTEEM
IS VOLDOENDE
De basis voor het op afstand te beheren digitaal sluitsysteem is het
iLOQ S10 systeem, uniek doordat de cilinder de benodigde energie
haalt uit de insteekbeweging van de sleutel. In dit digitale systeem
kan een verloren sleutel op ieder moment en vanaf elke locatie
worden gewist en zijn alle cilinders en sleutels naar eigen wens
programmeerbaar. Uitbreiding is hierdoor ook voor onze huidige
iLOQ S10 klanten eenvoudig te verwezenlijken. Eén systeem werkt
dan als digitaal sluitsysteem én toegangsbeheersysteem.

Alle handelingen van sleutels en cilinders
worden opgeslagen. Dat biedt overzicht
en voorkomt misbruik.

Combineer naar eigen behoefte uit de volgende mogelijkheden:
Energie zelfvoorzienende offline cilinder
(deursloten, meubelsloten, hangsloten)
-- toegang met de iLOQ sleutel die energie levert door
de insteekbeweging
Bekabelde online cilinders
-- op afstand wijzigen van cilinders
Hotspot voor updaten
-- op afstand wijzigen van sleutels
-- wijzigen van offline cilinders via het iLOQ programmeerapparaat
-- automatische update van de sleutel via de iLOQ sleutellezer
RFID en PIN-code lezer
-- snelle doorgang bij deuren met een grote personenstroom
-- toegang op vertoon van de iLOQ sleutel, pincode of beiden
-- tijdbegrensde pincodegroepen voor externe gebruikers
Tijdprogramma’s per deur voor elektronische sloten
In-/uit schakelen van bijvoorbeeld het inbraak meldsysteem

iLOQ S10 ONLINE
iLOQ NETWERK BRIDGE
Aan één netwerk bridge kunnen tot
30 cilinders worden aangesloten.
Deze RS485-interface verbindt ze
met het netwerk.

iLOQ DEURMODULE
+ PINCODELEZER
De deur opent met enkel een
pincode. De lezer kan op afstand
geprogrammeerd worden
met toegangsgroepen en
tijdsbeperkingen. Handig voor
uitzendkrachten, de sportzaal
of verhuurbare ruimtes.

iLOQ HOTSPOT VOOR
UPDATEN / iLOQ
SLEUTELLEZER
Sleutels en (via het iLOQ
programmeerapparaat) offline
cilinders – ontvangen bij deze
hotspot actuele toegangsrechten.
Tegelijkertijd functioneert hij als
sleutellezer om deuren te openen,
liften in/buiten werking te stellen of
het in/uitschakelen van het alarm.

iLOQ SLEUTEL
Een enkele sleutel met alle
toegangsrechten, voorzien van een
geïntegreerde RFID-tag. Je kunt de
toegangsrechten in de RFID-tag en
sleutel eenvoudige met dezelfde
iLOQ S10 software beheren.

iLOQ CILINDER
De digitale offline cilinder werkt
zonder batterijen of kabels.
Zowel geschikt voor deuren als in
meubels. Uitbreiding tot beheer op
afstand mogelijk. Deze standaard
Europrofiel-cilinder past in vrijwel
elke deur.

iLOQ DEURMODULE
+ BEKABELDE CILINDER
Met de op afstand te beheren cilinder
kunt u verloren sleutels verwijderen of
andere wijzigingen in toegangsrechten
direct doorvoeren. Iedere module kan
twee cilinders besturen.

iLOQ DEURMODULE
+ RFID-LEZER
De deur gaat eenvoudig open
op vertoon van de sleutel. Handig
en tijdbesparend bij frequent
gebruikte deuren. Toegangsrechten
kunnen direct gewijzigd worden
of eenvoudig worden beperkt tot
bepaalde afdelingen of periodes
van de dag.

iLOQ DEURMODULE
+ RFID/PINCODE LEZER
Geschikt voor een hoofdingang.
Het elektronisch slot kan op afstand
worden bestuurd om overdag open
te zijn en op andere momenten
geopend te worden met een sleutel,
pincode of beiden.
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