
TRÅDLØSE ADGANGS- OG KALDESYSTEMER

Access Technology A/S og iLOQ har indgået et unikt samarbejde, om at integrerere det bedste fra begge systemer. Resultatet er en 
knivskarp systemløsning, som både er fleksibel, økonomisk fordelagtig og fremtidssikret. Systemet består af online dørcontrollere 
fra Access Technology A/S, samt offline elektroniske cylindre fra iLOQ. Integrationen sikrer at det hele administreres fra én og samme 
brugerflade, og kræver blot et administratorbrugernavn og kodeord. Administrator opretter, sletter og spærrer nøgler nemt og enkelt 
– og online delen sikrer, at eventuelle tabte nøgler hurtigt kan nægtes adgang til bygningen.

Online nøgleadgang til udvendig dør Offline nøgleadgang til indvendig dør
• iLOQ nøglens indbyggede RFID chip benyttes til at åbne ydredøre, 

ved at holde nøglen op foran RFID læseren. 
• Systemet fungerer trådløst via det mobile datanet.
• Da nøgleadgangen er online, er det ikke nødvendigt at trække 

lange kabler mellem opgange og til eks. skralderum, vaskekældre.
• Er uafhængigt af internet og datakabler - kræver kun 230V.
• Nøglerne er klar til brug med det samme.
• Billig installation og lave driftsudgifter.
• Perfekt til renovering og nybyggeri.

iLOQ nøgle
Er elektronisk-mekanisk og benyttes til at åbne de elektroniske cylindre 
placeret i indvendige døre. Nøglerne er lavet i rustfrit stål og tåler 
barske miljøer, slag, stød og fugt.

iLOQ cylinder
Cylinderen er den første og eneste elektroniske låsecylinder i verden, 
som er selvdreven ved at generere elektricitet via nøgleindsættelsen.
Cylinderen kræver derfor ingen batterier eller ekstern energikilde til 
lås og nøgle, og kabelføring er ikke nødvendig. Cylinderen er standard 
dimensioneret og mekanisk kompatibel med eksisterende skandina-
viske låsekasser. Den er vedligeholdelsesfri og meget driftssikker.
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Låseløsningen kontrolleres via samme brugerflade, 
og gør administrationen både enkel og sikker.
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