WAPPLOX X PRO™

ELEKTRONISK
LÅSESYSTEM
OPGRADÉR DIN SIKKERHED MED ET ELEKTRONISK LÅSESYSTEM

OPTIMERER DIN SIKKERHED
Innovativ adgangskontrol. Det er, hvad det elektroniske adgangskontrolsystem
wAppLoxx Pro™ tilbyder. Låsesystemet kombinerer fordelene ved et traditionelt
adgangskontrolsystem med fleksibel og smart onlineadministration via appen eller
i browseren. I låsesystemet wAppLoxx Pro™ bliver den traditionelle nøgle udskiftet
med en elektronisk nøglebrik.
Via den tilhørende app kan du bestemme, hvem der har adgang til hvilke døre og på
hvilke tidspunkter. Både på arbejdspladsen og i privaten er det rart at vide, at ingen
uvedkommende går ind. Det kan være svært at holde øje med, hvem der træder ind
ad virksomhedens hovedindgang, går rundt på lageret eller kigger ind på kontoret.
Og i privaten kan du ikke med sikkerhed vide, om rengøringspersonalet låser sig ind
uden for aftalt tidsrum.
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O M W A P P L O X X P R O ™
• wAppLoxx Pro™-kontrolboksen fra ABUS kan styre op til 32 cylindre og have op til
500 brugere
• Systemet kan både tilgås via app, eller fra en PC via browser
• wAppLoxx Pro™ er egnet til både virksomheder og private hjem
• Låsen kan komme i en oval cylinderform og kan derfor uden videre erstatte en
eksisterende lås i danske døre
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WAPPLOX X PRO™ SYSTEM
SYSTEM OVERBLIK

OP TIL 32 CYLINDRE
Dobbelt- og halv profilcylinder med knop
eller læser på indersiden, oval og rokoko
cylinder samt væglæsere og hængelåse

500 BRUGERE
20 brugergrupper/
32 dørgrupper for
maksimal fleksibilitet

4 UDGANGSRELÆER
Til individuel tildeling

INTUITIV SOF T WARE
Med låseplan
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10 KAMERAER
Uden port-forwarding

VÆGL ÆSER
Udendørs- og
indendørs variant

R E PE AT E R
Forlænger det trådløse signal
for op til 32 cylindre

APPS
Android/iOS, iWatch, Apple TV
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4 GRUNDE TIL, HVORFOR DU BØR INDF
1. HOLD ST YR PÅ HVEM, DER HAR ADGANG
Med et elektronisk låsesystem kan du bestemme, at rengøringspersonalet kun skal have adgang hver mandag mellem seks og otte, og
at dine ansatte kun kan låse sig ind i hverdagene. Samtidig kan du
bestemme, hvilke medarbejdere der har adgang til bestemte områder i virksomheden. Kort sagt du holder styr på, hvem der begår sig
hvor og hvornår – og vigtigst af alt have kontrol over, at uvedkommende ikke kan få adgang.

2 . L Å S O P, U A N S E T H V O R D U B E F I N D E R D I G
Du kan styre låsesystemet via en app, i browseren eller i den tilhørende software. Det betyder, at du kan låse døre op, uanset hvor du
befinder dig. På den måde behøver du ikke dele den elektroniske
nøgle ud til højre og venstre, idet du kan lukke personer ind blot
med et enkelt klik på mobilen.
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ØRE ET ADGANGSKONTROLSYSTEM
3. UNDGÅ DYRE UDGIF T ER, HVIS UHELDE T
ER UDE
Mister du en almindelig nøgle, skal du udskifte alle de låse, nøglen
passer til. Med det elektroniske adgangssystem er der langt færre
omkostninger, hvis uheldet er ude. Tabes den lille brik, fjernes den
nemt fra systemet og en ny gives til den ansatte. På samme måde
har tidligere ansatte heller ikke længere adgang til virksomheden.

4. TALER SAMMEN MED ANDRE S YST EMER
Når du investerer i et elektronisk låsesystem, kan du koble både
kamera og alarm til adgangssystemet. Med overvågningskameraet
kan du se, om det rent faktisk er de bestilte håndværkere, du lukker
ind, og med en tilkoblet alarm kan du automatisk slå alarmen til,
når du låser døren, og slå den fra, når du låser op igen. Ved hjælp
af systemets relæudgange har du også mulighed integrere andre
enheder, som f.eks. garageport, lys mm.
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