SensoLock®
– elektroniska lägenhetslås

Det lättanvända och säkra lägenhetslåset
Scantron lanserar SensoLock®, ett batteridrivet cylinderlås.
I SensoLock® finner du alla fördelarna med elektroniskt
styrda lås. Det är lätt att öppna dörren med hjälp av
en bricka/ett elektroniskt kort i stället för att rota efter
traditionella nycklar. Du är säker på att gamla stulna eller
borttappade nycklar inte längre fungerar.

Med SensoLock® uppnår du:

·	Tillgång med bricka/elektroniskt kort i stället för med
traditionella nycklar
· De boende har full kontroll över vem som har tillgång
· Inga kostnader för byte till nya låscylindrar vid
borttappade nycklar
· Skulle en nyckelbricka/ett kort gå förlorad, kodar de boende själva om systemet så att dessa inte längre fungerar
· Det tar kort tid att installera SensoLock
· Ingen kabeldragning - SensoLock är batteridrivet
· Batteriernas livslängd är upp till 4 år
· De boende kan själva byta batterier utan att demontera
®

Standalone för lägenheter
SensoLock® Standalone system fungerar som självständig
passagekontroll för lägenheterna. Ett system som de
boende själva har full kontroll över. Nyckelkortet kodas
av de boende själva varför omkodning/spärrning utan
vidare kan ske i samband med flyttning eller när kort gått
förlorade. De boende har således själva kontrollen av vem
som har tillgång till lägenheten.

Prox eller MIFARE
SensoLock® levereras i antingen MIFARE- eller Proxversion.
MIFAREversionen kan användas i nya passagekontroller med
en blandning av standalone dörrar och dörrar som är online
eller offline. Proxversionen är en enkel och ekonomisk
lösning vid utbyggnad av befintliga passagekontroller baserade på Proxtekniken. Befintliga Proxkort kan användas
tillsammans med SensoLock®.

®

låset. Alternativt kan vaktmästaren byta batteriet utan
tillgång till bostaden.

SensoLock® fungerar oberoende av mjukvaran i passagekontrollen, men kan fortfarande använda samma brickor och
kort. Systemen kan således kombineras; de är inte beroende
av varandra vad gäller kablage eller programmering.

Låscylindrar efter
skandinavisk standard
eller tysk norm
Låscylindern levereras i endera
av två utföranden. Med oval,
skandinavisk cylinder eller med
droppformad cylinder enligt DIN.

LÄTT ATT INSTALLERA
Det är lätt att installera SensoLock® – oavsett dörrtjocklek
eller om cylindern är skandinavisk eller tysk. Illustrationen
visar hur lätt det är att byta en gammal cylinder mot en
SensoLock®-cylinder. Befintliga låshus, beslag och eventuella
förlängningar kan återanvändas. Det tar kort tid att
installera SensoLock®
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De boende kommer att älska
SensoLock®. För brickan över
den elektroniska cylindern
– och låset öppnas. De boende
slipper rota i väskor och fickor
efter traditionella nycklar.
De boende styr själva vem som
har tillgång till lägenheten, och
de boende kan själva koda och
avkoda brickor och kort.

FÖRDELARNA

· Billig i drift med långtidsverkande batterier

· Enkelt att koda och radera brickor/kort

· Installationen är enkel och snabb

· Slut med gammaldags nycklar

	SensoLock använder 2 litiumbatterier typ CR-2 3V
med BST (Battery Saving Technology) för lång hållbarhet.
Med cylindern i vänteläge, dvs cylindern skall
beröras innan brickorna/låskorten kan låsa upp dörren,
håller batteriet upp till 4 år vid inomhusmontage,
motsvarande 30.000 upplåsningar.
®

Cylindern byts på kort tid - utan kabeldragning, då
cylindern är batteridriven. Befintligt låshus behöver
inte bytas. SensoLock® passar nästan alla dörrar.

	Till SensoLock® levereras ett programmeringspaket med
programmeringskort och en utförlig anvisning om programmering och radering av brickor/kort samt batteribyte. Anvisningen är utförd så att de boende själva skall kunna arbeta
med systemet och vara trygga i sitt dagliga umgänge med
SensoLock®.

	Med SensoLock® avvecklas traditionella, mekaniska
nyckelsystem med alla de kostnader dessa för med sig
för underhåll. SensoLock® ger de boende full kontroll
över det antal kort/brickor som skall kopplas till dörren.
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BATTERIET BYTS UTIFRÅN
På SensoLock® byts batteriet utifrån med hjälp av ett
batteribyteskort och ett mindre specialverktyg som
medföljer programmeringspaketet. Batteribyte kräver
därför inget demontage av beslag eller låshus. Vem
som helst kan därför byta batteri utan särskilda förkunskaper.

VANDALSÄKRA SensoLock®
När SensoLock® används i utsatta miljöer kan systemet skyddas med hjälp av en kraftig rosett som
omsluter SensoLock®-knoppen. Rosetten är tillverkad
i massivt, rostfritt stål och gör det mycket svårt för
en otillbörlig att avlägsna SensoLock® och tränga in i
lägenheten.

PASSAR ALLA DÖRRAR
SensoLock®-cylindern är lätt att installera och kan
med hjälp av standardiserade förlängningsmoduler
anpassas till alla dörrtjocklekar. I de flesta fall kan
den gamla cylindern bytas utan problem och utan
några som helst ombyggnader.

Scantron är en av marknadens starkaste kvalitetsleverantörer av porttelefoner och passagekontroller. I dag är
Scantron tillverkare av passagekontroller och representerar några av Europas ledande tillverkare av porttelefoner
och system för brevlådor.
Vårt mål är att skapa eleganta och användarvänliga
lösningar som fungerar för såväl användare som installatörer. Vi skräddarsyr lösningar med hjälp av ett omfattande produktprogram och vårt stora kunnande. Vi har

levererat lösningar för kontor, byggprojekt och bostadsrätter sedan 1980-talet.
Kontakta oss om du sätter värde på god service, behöver
förslag till lösningar, offerter, varuprover och liknande.
Som kund kan du förvänta dig uppbackning och support
omkring installationen.
Kontakta oss för ett resonemang om möjligheterna för just
ditt projekt!
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