Váš profesionál v bezpečnosti!

ŽIADNE BATÉRIE ŽIADNE STAROSTI!
SVETOZNÁMY, PRVÝ, PLNE ELEKTRONICKÝ, BEZBATÉRIOVÝ UZAMYKACÍ SYSTÉM

DIGITÁLNA ZÁMKOVÁ
VLOŽKA S VLASTNÝM
DOBÍJANÍM ENERGIE
iLOQ S10 je svetoznáme a jedinečné digitálne uzamykacie zariadenie, ktoré získava potrebnú energiu pohybom kľúča zasúvaním do vložky. Kľúč a vložka tak získavajú energiu
a fungujú bez batérií. Cylindrická vložka je plne kompatibilná so všetkými kľúčmi a môže
byť jednoducho namontovaná bez potreby káblov.
iLOQ S10 nahrádza mechanické a batériou poháňané uzamykacie systémy. Systém rieši
problémy, ktoré vznikajú pri strate kľúčov alebo neoprávneným kopírovaním kľúčov.
Okrem toho sú eliminované náklady na údržbu a ostatné náklady pri nesprávnej
manipulácii. Vysoký bezpečnostný štandard digitálneho uzamykacieho systému iLOQ S10
je garantovaný po celý čas jeho životnosti.

Zvýšte si bezpečnosť
Vášho objektu!

Vysoká ﬂexibilita
a perfektná organizácia!

Ušetríte čas, peniaze
a životné prostredie!

l Patentovaná elektromechanická

l Elektronický plán zamykania.

l Jednoduchá inštalácia.

l Neobmedzené množstvo

l Žiadny kábel, žiadna

vložka s vlastným zariadením
bez batérie.

kombinácií a variantov

l Bezbatériový kľúč s digitálnou

uzamykania.

identiﬁkáciou.

l Modulárny systém

l Vysoký výkon uzamykacích a

predlžovania vložiek.

bezpečnostných funkcií.
l Jednoduché a rýchle zablokovanie
strateného kľúča.
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potreba batérie.
l Žiadne prerábanie dverí.
l Minimálne náklady pri
strate kľúča.

PRINCÍP FUNGOVANIA

+

-

Prostredníctvom
zasunutia kľúča sa vytvorí
elektrická energia a povolí
požadovaný vstup na
odomknutie.

JEDINEČNÁ MODULARITA

Bohatá možnosť
predlžovania,
jednoduché
prispôsobenie
a montáž vložky.

možnosť online

SCHNELL-

MONTAGE
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iLOQ S10
KĽÚČ PRE VŠETKO
iLOQ KĽÚČ
l Plnohodnotná ochrana proti kopírovaniu.

l Vrátenie kľúča s vymazaním autorizácie umožňuje ďalšie použitie.

l Pevný s dlhou životnosťou.

l Zablokovanie strateného kľúča cez nový B-kľúč.

l Mechanicky identický s rýchlym dodaním.

l Priestor pre druhý čip.

l Flexibilné programovanie vstupných práv.

l Rôzne farebné poznávacie prevedenia.

iLOQ MODULÁRNA VLOŽKA
l Zakódovaná identiﬁkácia kľúča s vysokým výkonom.
l Zaznamenanie posledných 500 udalostí.
l Mechanicky identická, jednoduché predĺženie, montáž do existujúceho kľúča.
l Funkčnosť vložky pri -40 °C, do +70 °C.
l Polovičná vložka, dvojitá vložka, funkcia antipanik štandard.
l VdS odskúšané.

iLOQ S10 PROGRAMOVANIE

iLOQ PROGRAMOVACIE ZARIADENIE

l Deﬁnovanie a ohraničenie oprávnení k prístupu.

l Online alebo oﬄine programovanie vložiek a kľúčov.

l Zablokovanie stratených kľúčov na “čiernej listine”.

l Stiahnutie vstupov z vložky.

l Zaznamenávanie vstupov.

l Zakódované prístupy spravovania iButton DS1963.

l Možnosť rozdelenia spravovania.

l USB a bluetooth pripojenie.

l Využitie cez internet ako SaaS (Softvér ako služba).
l Jednoduchá montáž.
l Bezpečné uloženie dát a spätná kontrola.
l Automatický update softvéru.
l Neustále aktualizované administratívne údaje.
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iLOQ ZÁMOK PRE NÁBYTOK

iLOQ ČÍTAČKA

l Jednoduchá montáž.

l Jednoduchá montáž.

l Pre rôzne hrúbky dverí.

l Zaznamenanie posledných
500 udalostí.

l Zaznamenanie posledných 500 udalostí.
l Pre rôzne madlá/kovania.

l Verzia na stene alebo pod omietkou.

iLOQ TREZOR

iLOQ VISIACE ZÁMKY

l Jednoduchá montáž.

l K dispozícii v rôznych veľkostiach, ako aj v rôznych
výškach a hrúbkach.

l Zaznamenanie posledných 500 udalostí.

l Zaznamenanie posledných 500 udalostí.
l Vysoká stabilita.

iLOQ ONLINE ZARIADENIA

iLOQ SIEŤ

iLOQ RFID ČÍTAČ

iLOQ DVERNÝ MODUL

iLOQ KÓDOVACIE ZARIADENIE
www.intelligentlocks.sk

iLOQ UPDATER

iLOQ ONLINE
CYLINDER
iLOQ - bezbatériový uzamykací systém

iLOQs ONL

jedinečná uzamykacia technika a
... a riešenie pre vš
Hlavný administrátor, Bratislava

Systémová skladba so sieťo
Ukážka prí

iP
Bezbatériový offline cylinder v Bratislave

LAN

zámok, čítacie zariadenie atď.

iP

Sieťový modul, Praha
Hot Spot
Praha

Sieť

Dverný modul

Online- RFIDcylinder čítač

Kódovač Č
Čítačka

Sieťový modul iLOQ umožňuje pripojenie a online správu cylindrov a nástenných čítačiek iLOQ. Kontrola
prístupových práv tak môže byť okamžite aktualizovaná a naprogramovaná stlačením tlačidla. Integrácia
kódovacieho zariadenia a čítačiek RFID je tiež možná. Inštalácia čítačky Hot Spot umožňuje zároveň denné
aktualizácie, zmeny oprávnení alebo nové preprogramovanie kľúčov iLOQ, napríklad na vonkajšej stene
budovy.

LINE - SVET

a manažment vstupnej kontroly.
šetky požiadavky!

ou a s Wi-Fi Hot Spotom.
íkladu:

Subadministrátor, Banská Bystrica

iP
Bezbatériový offline cylinder v Banskej Bystrici
zámok, čítacie zariadenie atď.

iNTERNET

iP

Sieť

Sieťový modul, Košice
iP

Hot Spot
Košice

Bezbatériový offline cylinder v Košiciach
zámok, čítacie zariadenie atď.

Nainštalujte si Hot Spot na inom mieste. Podľa toho fungujú všetky aktualizácie tohto miesta. To vám umožní
ľahko a lacno spravovať všetky autorizácie a straty kľúčov.

iLOQ S10
PREMYSLENÝ A INOVATÍVNY
SYSTÉM UZAMYKANIA
Systém uzamykania iLOQ je víťazom mnohých medzinárodných ocenení v oblasti bezpečnosti.
Výhody uzamykacieho systému iLOQ oproti mechanickým alebo akumulátorovým elektromechanickým riešeniam sú tak jasné.
mechanické
zariadenie

iLOQ S10
systém

zariadenie
potrebné na batériu

Uzamknutie kľúčom

Áno

Nie

Áno

Zakódovanie zámkom

Áno

Nie

Áno

Dlhá životnosť kľúčov

Áno

Áno

Nie

Dlhá životnosť zámku

Áno

Áno

Nie

Nové naprogramovanie zámku cez kľúče

Áno

Nie

Nie

Časové oprávnenie k prístupu

Voliteľné

Nie

Voliteľné

Nové programovanie kľúčov

Áno

Nie

Áno

Diaľkové programovanie kľúčov

Áno

Nie

Nie

Nové programovanie zámku

Áno

Nie

Áno

Protokol udalostí v zámku

Áno

Nie

Áno

Obmedzené oprávnenie k prístupu

Voliteľné

Nie

Nie

Nezavislý od batérií alebo elektrického vedenia

Áno

Áno

Nie

Odolnosť proti mrazu

Áno

Áno

Nie

Čas dodania

Veľmi rýchlo

Pomaly

Pomaly

Obsluha systému

Jednoduchá

Nákladná

Nákladná

Decentralizovaný Up-to-date Manažment

Áno

Nie

Nie

Umiestnenie zámkov vyznačené v pláne budovy

Áno

Nie

Nie

Manipulácia s bezpečnostnými informáciami

Cez kód

Cez výrobcu/dodáv.

Cez výrobcu/dodáv.

Priaznivý pre životné prostredie

Áno

Áno

Nie

Náklady pri strate kľúča

Veľmi nízke

Vysoké

Nízke

Možnosť rozšírenia na úplne vzdialené zariadenie

Áno

Nie

Nie

Údržba a správa prostredníctvom architektúry SaaS

Áno

Nie

Nie

ISO
9001

ISO

27001

VdS

EN

15684

EN
179

EN

1125

Vhodné pre protipožiarne dvere podľa EN 15684
Vhodné pre núdzové vchody podľa EN 179
Vhodné pre panikové vstupy podľa EN 1125
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PRETO iLOQ
Znamená zvýšenie bezpečnosti pri riadení vstupov. Uzamykacie zariadenie umožňuje rýchle a jednoduché vrátenie
nákladov stratených kľúčov, ľahkú montáž a obsluhu, ako
aj efektívny manažment plne programovateľných vložiek
a kľúčov. iLOQ ponúka jedinečnú bezpečnosť počas celej životnosti uzamykacieho systému. Spokojné zákaznícke
segmenty zahŕňajú mestské zastupiteľstvá a obecné úrady,
školy, nemocnice, rezidencie, študentské rezidencie, banky,
cirkevné organizácie, obchodné centrá, nákupné centrá
a mnohé spoločnosti vo všetkých sektoroch!

Jednoducho integrujte svoj systém iLOQ do svojho
alarmového systému alebo systému sledovania času.

Kľúč obsahuje priestor pre druhý čip na zapnutie/vypnutie
alarmového systému alebo na rezerváciu v termináli na
zaznamenávanie údajov.
l
l
l
l
l

EM4102
MIFARE
LEGIC
HITAG
atď.
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iLOQ
l
l
l

PEVNÝ
EKOLOGICKÝ
VÝHODNÝ
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SCHLOSS & RIEGEL Mechatronik GmbH + Zentralbetrieb
2722 Weikersdorf, Technologiestraße 4, T: +43 (0) 2622 26 226
SCHLOSS & RIEGEL Mechatronik GmbH, Betriebsstätte Deutschland
83707 Bad Wiessee, Wiesseer Str. 126, T: +49 (0) 151 150 34 261
SCHLOSS & RIEGEL Sicherheitstechnik GmbH
2700 Wr. Neustadt, Bahngasse 10-12, T: +43 (0) 2622 26 226
SCHLOSS & RIEGEL Sicherheitstechnik GmbH
2340 Mödling, Hauptstraße 59, T: +43 (0) 2236 23 159
HARTL SCHLÜSSELEXPRESS
1160 Wien, Gablenzgasse 46, T: +43 (0) 1 495 22 22
GAPP SICHERHEITSTECHNIK
8010 GRAZ, Grazbachgasse 17-19. T: +43 (0) 316 81 33 44
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