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L'Empresa

iLOQ és una empresa finlandesa que està liderant la 
revolució tecnològica al  sector del control d'accés.

iLOQ substitueix els panys mecànics i electromecànics per 
una solució respectuosa amb el medi ambient.

Fites:

• Va néixer l'any 2003.
• Seu central a Oulu, Finlàndia.
• Filials a Suècia, Noruega, Dinamarca, Alemanya, França, 

Holanda i Espanya.
• Més de 150 treballadors i treballedores.
• 1 milió de cilindres instal·lats.
• Certificat de qualitat ISO 9001
• Certificat mediambiental ISO 14001
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Creixement
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La problemàtica
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La problemàtica

• Implementació costosa d'un pla de 
tancament.

• Rigidesa a l'hora d’implementar qualsevol 
tipus de canvi sobre el pla (canvi d’ús de 
qualsevol àrea).

• Alt cost en el cas d'una pèrdua de claus 
(sobretot si es tracta d’una mestra).

• Gestió manual i lenta per al lliurament de 
claus.

Després d'un temps d'operació…

Qui no té una clau mestra? 
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Problemàtica d’un sistema electrònic

Si són connectats:

• Es requereix cablejar totes les portes a controlar. 

• Alt cost dels dispositius electrònics d’accés.

• Davant d’un tall de corrent el sistema deixa de 

funcionar.

Si funcionen amb piles:

• Es requereix treballar la porta per adequar el pany 

mecànic.

• Manteniment periòdic per canviar piles (no totes es 

descarreguen al mateix temps).

• Possibilitat de desprogramació del pany durant el 

canvi de bateries.

• Generen restes nocius per al medi ambient.
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La solució iLOQ
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iLOQ ha desenvolupat una tecnologia que resol aquestes problemàtiques.
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Altres                                      iLOQ

Rigidesa a l’hora de fer canvis

Limitació de combinacions

Impossibilitat per controlar les 

copies

Requereix custodia de claus

Claus diferents per a zones 

diferents

Sistemes molt costosos 

d’implementar

Requereixen fonts d’energia 

externes

Generació de residus nocius pel 

medi ambient

Necessiten manteniment

Moltes claus / Dos sistemes: 

mecànic i digital

No necessita cap manteniment 

(garantit)

No es necessiten custodiar copies de 

les claus

Una única clau per accedir a totes 

les àrees autoritzades

Implementació amortitzable al 

llarg del cicle de vida 

Pràcticament infinites 

combinacions

Sistema completament 

redissenyable

No requereix cablejats ni bateries 

per a funcionar

La pèrdua d’una clau no afecta els 

cilindres ni altres usuaris

Completament respectuós amb el 

medi ambient

Un únic sistema de control 

d’accés.

Impossible de copiar sense 

autorització



iLOQ S5

claus i cilindres

iLOQ S5 - Sistema de gestió d'accessos per a hospitals
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• Una única clau intel·ligent per tots els accessos

• Funcionament sense piles o bateries en claus i cilindres. 

Sistema únic d’autoalimentació.

• Ordre en la gestió de claus i espais

• Transmissió de dades entre claus i dispositius (D2D)

• Control absolut del personal de l’hospital i usuaris externs. 

• Restricció dels accessos a qualsevol àrea per usuaris no 
autoritzats



Seguretat en temps real amb comunicació de dispositiu a dispositiu (D2D)
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Amb una comunicació bidireccional entre tots els dispositius, la solució iLOQ S5 

assegura que els drets d'accés es mantinguin sempre actualitzats.

Gestió dels drets d'accés en temps real amb iLOQ Manager

• Control total dels drets d'accés en tot el sistema de tancament basat en la 

recepció dels registres d’esdeveniments.

Distribueixi les dades del seu sistema amb iLOQ Online

• Un centre d'informació central, amb transmissió de dades bidireccional sense 

fils i segura, entre iLOQ Manager i les claus de iLOQ S5.  

Intercanvi de dades amb les claus iLOQ S5 al accedir
• Connexió NFC entre el lector online iLOQ i la clau utilitzada, per intercanviar 

informació actualitzada del sistema de gestió d'accessos.

Enviament d’informació actualitzada als panys amb la clau

• Assignació dels drets d’accés I transferència bidireccional de dades

amb autentificació mútua.



Claus electròniques
Sense manteniment

• No necessiten bateries.

• Claus reutilitzables. 

Robustes

• Acer inoxidable.

• Funcionen des de -40º C i fins a 70ºC.

• Resistents a la humitat i als cops (IP68).

Alta seguretat

• La seguretat no depèn de la forma: no es poden copiar.

• Protegides amb sistemes encriptats AES de 256 bits.

RFID

• Equipades amb antena NFC per a la comunicació amb els lectors.

D2D

• Faciliten la transmissió de dades entre dispositius al permetre la 

comunicació bidireccional.
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Cilindres intel·ligents
Totalment digitals

• Sense cables ni bateries .

• Registra les 500 últimes insercions de claus.

Beneficis del disseny

• Fàcil instal·lació en ser de mida estàndard.

• Compleix els requisits EN15684/EN1303.

• Disseny modular per adaptar-se a diverses longituds 

de cilindre.

Alta seguretat
• Protegits amb sistemes encriptats AES de 256 bits.

Opcions

• S h́i poden afegir funcionalitats associades al temps 

(calendari, temporalitat d'accessos, etc.).
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Amplia gamma de solucions disponibles
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Sistema de gestió
Sistema de gestió que treballa segons el model SaaS 

(Software as a Service).

Connexió 24/7

• Fàcil instal·lació, Microsoft.net.

• Actualitzacions automàtiques sense càrrec.

• Bases de dades gestionades en servidors segurs i al 

núvol i encriptades amb AES-256.

• S h́i pot accedir mitjançant una workstation des de 

llocs diferents.

Ús fàcil i intuïtiu
• Fàcil gestió de permisos d'usuaris i funcionalitats 

relacionades amb calendaris.

• Gestió integrada de les famílies S5 i S50 des de la 

mateixa plataforma.
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Beneficis iLOQ
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Beneficis econòmics
El nostre sistema garanteix importants estalvis des de la 

instal·lació del producte i al llarg de la seva vida útil:

Durant la instal·lació

Els nostres productes estan dissenyats en base a euro 

cilindres normalitzats, només cal treure un cargol per a 

instal·lar-los. 

Al llarg de l’operació

• El cost de les piles (com  a mínim una vegada cada 18 

mesos), ja que no cal substituir-les.

• Les hores-persona  per substituir-les (± 8 cilindres / 

hora).
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Beneficis medi ambientals

Les nostres solucions no utilitzen bateries ni cap tipus de 
piles, això fa que sigui una solució que no perjudica el 
medi ambient:

• Una única pila alcalina és suficient per a contaminar 
167.000 litres d'aigua.
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Programa ambiental

D'acord amb el nostre programa ambiental, el nostre objectiu és 
conservar els recursos naturals i el medi ambient. Per exemple, 
maximitzem la usabilitat dels nostres productes, minimitzem la 
despesa de bateries, afavorim l'embalatge reciclat i reduïm la 
necessitat de viatges relacionats amb el manteniment en 
desenvolupar serveis avançats de control remot. També invertim 
en el reciclatge dels productes usats.

Tots els nostres cilindres i claus són completament 
reprogramables, poden tornar a la seva configuració de fàbrica i 
tornar a utilitzar-se en d’altres sistemes.

Gairebé tots els materials d'embalatge poden ser reciclats. Els 
nostres cilindres, claus i d’altres accessoris d’instal·lació també es 
poden reciclar com a residus metàl·lics.

Les parts que contenen components electrònics o plaques de 
circuits, com caixes de xarxa, interruptors de clau, targetes de 
relé i lectors de claus, han de reciclar-se en un punt de 
recol·lecció de restes electròniques.
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