iLOQ Privus De sleutel tot veiligheid
iLOQ Privus is een innovatieve hoogstaande veiligheidsvergrendelingsoplossing voor zelfstandig beheer van sleuteltoegang tot huizen, kleine bedrijven en
recreatieve accommodatie
Waarom iLOQ Privus?

gereedschap. U kunt zelfs tijdelijke sleutels aanmaken
voor gasten – u voegt gewoon sleutels toe wanneer dat

Eenvoudig zelfstandig sleutelbeheer:

nodig is en verwijdert ze na het vakantieseizoen. Er zijn

iLOQ Privus geeft u volledige controle over toegangs-

veel manieren waarop u uw voordeel kunt doen met het

rechten. Met iLOQ Privus kunt u:

flexibele iLOQ Privus.

• binnen 5 seconden nieuwe sleutels toevoegen

Eenvoudige systeemuitbreiding naar andere objecten

binnen
• 5 seconden sleutels uitschakelen
• verloren sleutels eenvoudig uitschakelen door
ze te resetten

Met iLOQ Privus kunt u uw vergrendelingsysteem uitbreiden met nieuwe sloten en sleutels die voldoen aan
uw toekomstige behoeften. Zodra u iLOQ Privus thuis

Met iLOQ Privus is het niet langer nodig verschillende

hebt, kunt u met de zelfde sleutel(s) toegang krijgen tot

sleutels te hebben voor elk gebouw. Zo kunt u kiezen

bijv. recreatieve accommodatie of het kantoor van uw

met welke sleutel u welke deur opent. Voor de veilig-

bedrijf. U kunt bijkomende sloten en tot 32 sleutels toe-

heid van uw kinderen kunt u bijvoorbeeld alleen volwas-

voegen om alle plaatsen die voor u van belang zijn te

senen in uw gezin toegang geven tot de garage of het

beveiligen.

LOQ Oy, gevestigd in Finland, ontwerpt, produceert en verkoopt vooruitstrevende elektronische vergrendelingsoplossingen met hoogstaande beveiliging. In 2008 won iLOQ twee van de
belangrijkste internationale beveiligingserkenningen, de IFSEC Security Industry 2008 Award,
alsmede de Detektor International Award. Voor meer informatie bezoekt u www.iLOQ.com

Eenvoudige installatie en gebruik
iLOQ Privus is ongelofelijk eenvoudig om te installeren
en te gebruiken. iLOQ Privus is gebaseerd op een unieke, bekroonde technologie met zelfvoedende iLOQ slotcilinders, die energie halen uit de beweging van het insteken van de sleutel. Er zijn dus geen dure kabels of
onhandige batterijen nodig. Vervang eenvoudig de bestaande cilinder dor de iLOQ-cilinder.

Hoogstaande beveiliging
iLOQ Privus is een digitaal versleuteld vergrendelingsysteem met hoogstaande beveiliging. Alle sloten en sleutels in het iLOQ Privus-systeem lijken mechanisch op elkaar. De toegangsgegevens worden beveiligd met een
worden. De mechanische en elektronische kracht van
iLOQ Privus voldoen aan de internationale standaarden.

Hoe te beginnen?
Het iLOQ Privus vergrendelingsysteem bestaat uit slotcilinders, gebruikersleutels en een set programmeringssleutels. iLOQ Privus is te koop via iLOQ Partners en de
iLOQ webwinkel. In het begin wordt iLOQ Privus verzonden met Scandinavische ovale iLOQ-cilinders. Later dit
jaar zal iLOQ Privus verkrijgbaar worden met Europrofiel DIN- cilinderversies.
Leer meer op www.iLOQ.com
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