SensoLock®
– elektroniske låse til lejlighederne

Den nemme og sikre lås til lejligheden
Scantron introducerer SensoLock®, en cylinderlås, der er
fuldt batteridrevet. SensoLock® giver fordelene ved elektronisk styring af låsene. Det er nemt at åbne døren med en
elektronisk adgangsbrik/kort i stedet for at rode med traditionelle nøgler, og du er sikker på, at ingen har adgang med
gamle stjålne eller tabte nøgler.

Standalone system til lejligheder
SensoLock® standalone-systemet virker som selvstændig
adgangskontrol til lejlighederne. Et system, beboerne selv
har fuld kontrol over. Adgangsbrikken kodes af beboerne
selv, og ved tab af en brik eller ved flytning kan systemet
uden videre kodes om. Beboerne har således selv styr på
hvem, der har adgang til lejligheden.

Med SensoLock® opnår du:

·	Adgang med en elektronisk adgangsbrik/kort i stedet for
traditionelle nøgler
·	Beboerne har fuld kontrol over, hvem der har adgang
·	Ingen omkostninger til nye cylindere ved tab af nøgler
·	Hvis en nøglebrik/kort tabes eller bliver stjålet, koder

beboeren systemet om, og den tabte brik/kort fungerer
ikke længere
Det tager kun 5 minutter at montere SensoLock®
	
Der skal ikke trækkes kabler - SensoLock® er batteridrevet
	
Batterierne holder op til 4 år
Beboerne kan selv skifte batterier uden at skille låsen ad,
	
alternativt kan viceværten skifte batterierne uden at have
adgang til lejligheden.

·
·
·
·

Prox eller MIFARE
SensoLock® fås både i en MIFARE- og en Prox-version.
MIFARE-versionen kan bruges i nye adgangskontrolanlæg med
kombination af online, offline og standalone-døre. Prox-versionen er enkel og økonomisk til udbygning af eksisterende
adgangskontrol-anlæg baseret på Prox-teknologi. De eksisterende Prox-brikker kan anvendes sammen med SensoLock®.
SensoLock® kan virke uafhængigt af softwaren i et adgangskontrolsystem, men kan stadig bruge de samme brikker
og kort. Systemerne kan altså kombineres, uden at de er
afhængige af hinanden med kabling og programmering.

Til cylindere efter
skandinavisk standard
eller tysk DIN-norm
Cylinderen fås i to udformninger.
En skandinavisk oval cylinder eller
en dråbeformet cylinder efter den
tyske DIN-norm.

Nemt at installere
Det er nemt at installere SensoLock® - uanset dørtykkelse og
om det er en skandinavisk eller tysk DIN cylinder. Illustrationen
viser hvor enkelt, det er at udskifte den eksisterende cylinder
med en SensoLock®-cylinder. Eksisterende låsekasse, beslag
og eventuelle forlængerstykker til cylinderen genbruges. Det
hele tager ca. 5 minutter.
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Beboerne vil elske SensoLock®.
Før adgangsbrikken forbi den
elektroniske cylinder – og låsen
åbnes. Beboerne er fri for at rode
med traditionelle nøgler.
Beboerne styrer selv hvem, der
har adgang til lejligheden, og beboerne kan selv kode og afkode
adgangsbrikker og -kort.

Fordelene

· Billig i drift med langtidsholdbare batterier

	SensoLock kører på 2 stk. langtidsholdbare CR-2 3V
lithium-batterier med BST teknologi (Battery Saving Technology). Hvis cylinderen er i passiv mode, dvs. cylinderen
skal berøres, før adgangsbrikkerne/kortene kan åbne døren, vil batteriet holde i op til 4 år ved indendørsmontage
(30.000 døråbninger).
®

·

Installationen er nem og hurtig

	Cylinderen skiftes på 5 minutter, og der skal ikke trækkes kabler, idet cylinderen er fuldt batteridrevet. Derudover skal den eksisterende låsekasse ikke udskiftes,
SensoLock®s cylinder passer ind i næsten alle døre.

· Nem at kode og slette brikker/kort

	Til SensoLock® fås et programmeringskit, med programmeringskort og en udførlig vejledning i programmering og
sletning af brikker/kort samt batteriskift. Vejledningen er
udformet således, at beboerne selv skal kunne arbejde med
systemet og være trygge ved SensoLock® i hverdagen.

· Slut med gammeldags nøgler

	Med SensoLock® afvikles de traditionelle mekaniske
nøglesystemer, og de omkostninger, der følger med vedligeholdelse af et gammeldags nøglesystem. SensoLock®
giver beboerne fuld kontrol over hvor mange adgangskort/
brikker, de vil have til døren.
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Batteriskift sker udefra
På SensoLock® skiftes batterierne udefra ved hjælp
af et ”batteriskifte-kort” og et lille specialværktøj, der
følger med programmeringskittet. Batteriskift kræver
derfor ikke afmontering af beslag eller cylinderhus på
døren. Batteriskift kan nemt og hurtigt udføres af enhver uden særlige forudsætninger.

Vandalsikre SensoLock®
Hvis SensoLock® skal anvendes i mere barske miljøer, kan systemet beskyttes ved hjælp af en kraftig
rosette, der omslutter SensoLock®-knoppen. Rosetten
er fremstillet af massivt rustfrit stål, og gør det meget
svært for uvedkommende at fjerne SensoLock® og
trænge ind i lejligheden.

Tilpasses alle døre
SensoLock®-cylinderen er let at installere og kan tilpasses alle dørtykkelser ved hjælp af standardforlængerstykker. I de fleste tilfælde kan den gamle cylinder uden
videre udskiftes – uden nogen ændringer.

Scantron er en af markedets stærkeste kvalitetsudbydere af adgangskontrolanlæg, dørtelefoner og postkassesystemer. I dag er Scantron producent af adgangskontrolanlæg, og repræsenterer samtidigt nogle
af Europas førende producenter af dørtelefoner og postkassesystemer.
Vores fokus er at skabe flotte og brugervenlige løsninger,
der fungerer for både slutbruger og installatør. Vi vil gerne
imødekomme ethvert ønske fra dig som kunde, og det gør

vi ved at kombinere et bredt produktprogram med specialviden inden for alle vores produktområder. Siden starten
af 80’erne har vi etableret en lang række løsninger hos
virksomheder, projektudviklere og boligforeninger over
hele landet.
Spørg os, hvis du sætter pris på et højt serviceniveau
– og når du har brug for løsningsforslag, prisberegninger,
vareprøver og lignende. Som kunde, kan du forvente en
solid opbakning og support omkring installationen.
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