
Hva er iLOQ S5 i et nøtteskall?

iLOQ

Sikker adgangskontroll med lang levetid

Det unike og selvdrevne digitale låssystemet iLOQ S5 
gir administratorer sikker og fleksibel administrasjon 
av alle tilgangsrettighetene i boligbygg. Systemet gir 
optimal sikkerhet for alle innganger, enklere
administrasjon og lavere kostnader. Og med én digital 
nøkkel og alltid oppdaterte adgangsrettigheter føler 
beboerne seg trygge i eget hjem.

Utfordringer som administratorer 
av boligbygg står overfor

• administrasjon av mange 
forskjellige nøkler

• oppdatering av 
tilgangsrettighetene

• håndtering av mistede nøkler
• håndtering av hyppige 

utskiftinger av beboere
• sporing av misbruk

Dette er situasjoner som oppstår 
mer eller mindre daglig. Og de 
mekaniske låssystemene som brukes 
i mange boligbygg, har gjort det 
vanskelig for administratorene å 
håndtere disse utfordringene.

Større studentboliger har investert i 
adgangskontrollsystemer.
Tradisjonelle systemer trenger 
imidlertid kabling, og på grunn 
av denne begrensningen må man 
vanligvis alltid ha nøkler i tillegg.
De kan til en viss grad gi bedre 
adgangsadministrasjon, men høye 
investeringskostnader gjør at de ikke 
kan brukes på alle dører og låser.

Det finnes batteridrevne digitale 
låssystemer på markedet, men disse 
er ikke den beste løsningen på lang 
sikt. De er dyre og tidkrevende
å vedlikeholde og har stor negativ 
innvirkning på miljøet på grunn
av batteriene.

iLOQs batteriløse digitale 
låssystem

For over 15 år siden revolusjonerte 
iLOQ låsbransjen. Vi var det første 
selskapet som gikk fra mekaniske 
låssystemer til å bli ledende på 
utviklingen av selvdrevne digitale 
låssystemer.

Når iLOQ-nøkkelen settes inn, 
genererer denne enkle
bevegelsen energien som trengs til 
låssylinderens digitale identifikasjon. 
iLOQ har solgt over én million 
batteriløse låssylindere, og det 
finnes nå over to millioner brukere av 
batteriløse iLOQ-nøkler.

Vår solide portefølje av sikre og 
bærekraftige produkter har blitt 
styrket ytterligere med lanseringen 
av iLOQ S5.

Batteriløst digitalt låssystem til boligbygg



Fornøyde kunder er den beste referansen:
 
«Vi har begynt å bruke låser og nøkler fra 
iLOQ i vårt borettslag Nakskov Almene 
Boligselskab (NAB). iLOQ gir oss kvalitet 
og service av svært høy standard, og 
det batteriløse iLOQ-systemet har så 
absolutt vært det rette valget. Det 
gikk raskt å montere sylindrene, og 

konfigurasjonsveiviserne var nyttige. 
Programvaren er enkel å bruke og har god 
dokumentasjon. Den viktigste grunnen til 
at prosjektet gikk så bra, var den glimrende 
servicen vi fikk av iLOQ.» – David Von 
Zastrow Noval, driftsbestyrer hos 
Boligkontoret Danmark.

www.iLOQ.com

Tilgangsrettighetene styres ved hjelp 
av den skybaserte programvaren 
iLOQ Manager.
Administratorer kan se bygningens 
plantegning i sanntid, der nøkler, 
låser og lesere vises, i tillegg til hvem 
som har adgang til hvilke områder. 
Det er raskt, enkelt og
kostnadseffektivt å programmere nye 
nøkler, justere tilgangsrettighetene 
og blokkere nøkler fra systemet.
Tilgangsrettighetene for mistede 
nøkler kan fjernes digitalt fra 
systemet uten at noen låssylindere 
må skiftes ut. Flere steder med ulik 
beliggenhet kan enkelt administreres 
i det samme systemet.

Med iLOQ S5 er alle leserne, 
nøklene og låsene i en bygning 
knyttet sammen, og de 
kommuniserer med hverandre. 
Dataene oppdateres hver gang en 
digital nøkkel brukes. Informasjon, 
for eksempel tilgangsrettigheter, 
tidsbegrensninger, lister over 
blokkerte nøkler og logger, utveksles 
raskt mellom enhetene før døren 
låses opp.

Vil du vite mer? Ta kontakt på 
www.iloq.com/en/sales/contact- 
request/ for å avtale et møte.
 
Eller kontakt din lokale 
iLOQ-partner under:

• Rask fjerning av mistede nøkler og 
sterk kryptering tar sikkerheten til 
nye høyder.

• Sammenlignet med mekaniske, 
adgangskontrollerte og 
batteridrevne systemer er iLOQ 
enklere og mer kostnadseffektivt å 
vedlikeholde, noe som sikrer rask 
avkastning på investeringen.

• Neste generasjons iLOQ S5 har 
funksjoner og fordeler som gir 
bygningseiere, driftsansvarlige 
og nøkkelhavere høy sikkerhet og 
brukervennlig adgangskontroll 
pluss konkurransedyktige 
levetidskostnader og store 
besparelser.

Fordeler som iLOQ S5 gir 
boligbygg

• Med bare én nøkkel kan du utvide 
systemet med opptil én million 
sylindere, inkludert alle dører, lagre, 
vaskerom og til og med hengelåser.

• Alle nøkler og tilgangsrettigheter er 
alltid oppdatert.

• Tilgangsrettighetene til tidligere 
beboere kanselleres.

• Tilgangsrettigheter kan gis i 
byggeperioden og utstedes på nytt 
når alt er ferdig.

• Med tidsbegrensningen kan du gi 
enkeltpersoner tilgang til bestemte 
steder på spesifikke tidspunkt.

• Logger hindrer eller bidrar til å løse 
tilfeller av misbruk.

iLOQ Mekaniske Batteridrevne Adgangskontrollerte

Sikkerhetsnivå Høyt Lavt Høyt Høyt

Fleksibel endring av 
adgangsrettigheter X

Vedlikeholdsbehov Lavt Høyt Høyt Middels

Vedlikeholdskostnader Lave Høye Høye Høye

Investeringskostnader Middels Lave Middels Høye

Trenger ikke batterier 
eller kabling X X

Enkel montering X

Integrering med 
andre systemer X

Avhenger av 
systemet

Avhenger av systemet

Nok med én 
nøkkel X X

iLOQ kontra andre systemer
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