
Valnes iLOQ S10
Digitaalne lukustus. Ilma patareideta.



            

Valnes iLOQ S10 – Oulu Muusikakeskus

Tirkkoneni maja

Oulun pääposti Posti

Helsingi koguduste liit – Johannese kirik

Korteriühistu Haukka

Valnes  iLOQ S10 – LM Engströmi gümnaasium
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Valnes iLOQ S10 on usaldusväärne, kõrgetase-
melise turvalisusega, kulutõhus lukustussüsteem, 
mille läbipääsuõiguste haldamine on väga lihtne. 
Valnes iLOQ S10 on kergesti paigaldatav ja sea-
distatav. Lisaks on Valnes iLOQ S10 patareideta 
süsteem. Ei ole vaja vahetada patareisid ega 
vedada kaableid.
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Suurendage
lukustuskindlust

• Patenteeritud autonoomselt 

toimiv elektromehaaniline 

lukusüdamik.

• Patareideta võti kodeeritud 

digitaalse tuvastamisega.

• Kindlad kodeerimis- ja 

turvafunktsioonid.

• Kerge ja kiire kadunud võtme 

kasutusõiguste tühistamine.

Vabanege sarjastamise 
piirangutest

• Täielikult programmeeritavad 

lukud ja võtmed.

• Tänapäevase andmeside ja 

tarkvara baasil tehnoloogia.

• Lihtsalt kasutatav kasutajaliides.

Säästke aega, raha 
ja keskkonda

• Lihtne ja kiire paigaldus ja 

hooldus, ei ole vaja kaableid 

ega patareisid.

• Kulutõhus operatiivne tegevus.

• Võtmete kadumisest tulenevad 

kulud minimeeritud.

Miks Valnes
iLOQ S10?

Valige Valnes iLOQ S10, kui soovite parimat lukustuskindlust, paindlik-
ku kasutusõiguste haldamist, tahate hoida kokku aega ja raha, säästa 
keskkonda ning saada tõhusaid kulude ja logistikaga seotud eeliseid.

Valnes iLOQ S10 on täiuslik valik büroohoonetele, avalikel eruumidele, 
korteriühistutele ja tööstusobjektidele.
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Lukuteenus
Mitmekülgne läbipääsuõiguste haldamine:

Kiire kadunud võtme kasutusõiguste 

tühistamine. Liikumisaruanded.

Lisavõimalusena võtme kasutamise ajaline 

piirang. Objektide hajutatud veebipõhine 

haldus 24/7.

Võrgumoodul
Võrgumoodul Valnes iLOQ 

N001 lukkude kaughaldamiseks 

ja võtmete kaugprogrammeerimi-

seks.

Võti
Võtmed Valnes iLOQ K10S on  ilma 

patareideta ning kopeerimatud 

digitaalvõtmed. Kuna kõik võtmed on 

mehaaniliselt identsed, saab 

läbipääsuõigusi muuta programmeeri-

misvõtmega.

Mööblilukk
Mööblilukk Valnes iLOQ 

C10S.50 näiteks ravimikappide, 

sahtlite ja muu mööbli 

lukustamiseks.

Tabalukk
Tabalukk Valnes iLOQ H10S 

erinevate objektide kaitsmiseks.

Lukusüdamikud
Keskkonnasõbralik lahendus ilma 

patareide ja kaabliteta. Lukusüda-

mikud Valnes iLOQ töötavad 

autonoomselt võtme poolt 

lukupesas tekitatud käitusjõu abil.
Programmeerimisseade
Programmeerimisseade 

Valnes iLOQ P10S süsteemi 

mugavaks juhtimiseks ning 

Valnes iLOQi võtmete ja 

lukkude programmeerimiseks. 

lukupesas tekitatud käitusjõu 

abil.

Võtmelugeja
Võtmelugemisüksus  

Valnes iLOQ R10S. Valnes 

iLOQi võtmetega töötavate 

liftide, parklate tõkkepuude 

või häiresüsteemide lihtsaks

juhtimiseks.



Valnes iLOQ S10 – täiuslik
lukustussüsteem
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Lukustussüsteem Valnes iLOQ S10 pakub võtmete ja läbipääsuõiguste halda-

miseks tänapäevast internetipõhist lahendust. Kõige keskmeks on ainulaadne 

patenteeritud autonoomselt toimiv lukusüdamik, mis saab vajaliku elektrienergia 

võtme sisselükkamisest. Süsteem hõlmab mitmekülgset valikut erinevaid luku-

versioone erinevateks vajadusteks.

Valnes iLOQ S10 on loodud objektidele, kus vajatakse head turvalisust ühen-

datuna paindliku läbipääsuõiguste haldamisega.
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Valnes iLOQ 
K10S – kodeeritud 
intelligentne võti
Valnes iLOQ K10S on 

patareideta, elektrooniline 

võti, mis on kaitstud 

kopeerimise eest 

SHA-1koodiga.

Valnes iLOQ S10 
lukuteenus
Valnes iLOQ S10

lukuteenus on kergesti 

kasutatav tarkvara Valnes 

iLOQi lukkude ja võtmete 

haldamiseks.

Võrgumoodul Valnes 
iLOQ N001
Võrgumoodul Valnes iLOQ 

N001 võimaldab silindrite 

Valnes iLOQ C10S.2/4 

kaughaldamist ja võtmete 

Valnes iLOQ K10S 

programmeerimist.

Valnes iLOQ - 
autonoomselt toimiv 
digitaalne lukusüdamik
Lukusüdamikul Valnes 

iLOQ on täielikult 

autonoomselt toimiv 

digitaalne võtmetuvastus-

süsteem, ei ole vaja 

kasutada patareisid  ega 

vedada kaableid.

•    Talub tihedat kasutamist ja külma     

•    Paindlik ladustamine ja kiired

      tarned.

•    Läbipääsuõigused programeeri 

      takse võtmesse.

•    Lukke pole vaja programmeerida.

•    Võtme tagastamisel läbipääsuõi 

      gused kustutatakse.

•    Võtit saab kasutada uuesti.

•    Uue võtmega saab kustutada    

      vana võtme läbipääsuõigused.

•    Kindlalt kodeeritud võtmetuvasta 

      mine.

•    Avamiste ja avamiskatsetesalves           

      tamine (üle 500).

•    Standardsuurusega, ühilduvkõigi

      tänapäevaste suluste jalukukor 

      pustega – kerge paigaldada.

•    Mehaaniliselt identsed lukusüda   

      mikud

•    Töötab ka madalatel temperatuu 

•    Läbipääsuõiguste määratlemineja 

      piiramine.

•    Kadunud võtme lisamine musta  

      nimekirja.

•    Kasutusaruanded.

•    Hajutatud objektide haldamine.

•    Toimib internetiühenduse kaudu   

      24 / 7 rakenduse rentimise

      põhimõttel(SaaS).

•    Hõlbus installeerida.

•    Turvaline andmete salvestamine

      ja varukoopiate tegemine.

•     Automaatsed tarkvarauuendused.

•     Andmed alati reaalajas.

•    Võrgumooduli abil saab silindrid 

      Valnes iLOQ C10S.2/4 

      ühendada ethernet-võrgu           

      vahendusel Valnes iLOQ S10    

      lukuteenusega, uuendada luku  

      läbipääsuõigusi ja lugeda    

      kasutusandmeid.

•     Võtmete läbipääsuõiguste      

      uuendamine võrgumooduliga     

      ühendatud ja näiteks hoone   

      seinale paigaldatud võtmeprog 

      rammeerimispunkti abil.

•    Elektriluku ajaline juhtimine.





Valnes iLOQ S10 – suurepärane ja auhinnatud lukustussüsteem

WINNER
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(vastavalt patarei kasutuseale)

(vastavalt patarei kasutuseale)

(osaliselt mehaanilised piirangud)

(osaliselt mehaanilised piirangud)

(kui mehaaniliselt sarjastatav)

Valnes iLOQi lukustussüsteem on võitnud mitmeid turvalisusala auhindu, ja mitte 

asjata. Võrrelge seda teiste turul olevate lukustussüsteemidega ja märkate erinevust.

Lukustussüsteem Valnes iLOQ S10 on pärjatud mitmete turvalisusala auhindade-

ga. 2008. aastal võitis Valnes iLOQ kaks rahvusvaheliselt hinnatud turvalisusala 

tippauhinda: auhinnad IFSEC Security Industry 2008 ning Detektor International 

Award 2008. Samal aastal andis Soome Vabariigi president Valnes iLOQile auhinna 

INNOSUOMI 2008. Teise auhinna Detektor International Award sai Valnes iLOQ 

aastal 2010.



Seetõttu Valnes
iLOQ S10
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Kui on võimalus saada rohkem, miks siis rahulduda vähemaga. Valnes 

iLOQ S10 pakub kiiret ja lihtsat kadunud võtme kasutuselt kõrvaldamise 

võimalust, soodsat paigaldust ja väikseid hoolduskulusid, tõhusat täieli-

kult programmeeritavate lukkude ja võtmete haldamissüsteemi ning turu 

parimat lukustuskindlust.
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AS Valnes
Pärnu mnt 139 E/4

11317 Tallinn, Eesti
tel (+372) 6565 485
fax (+372) 6565 486

e-post: valnes@valnes.ee
www.valnes.ee




