Elektronisk nyckel för både hem och arbete!
En Locca-nyckel ersätter både vanliga mekaniska nycklar och kodlås samtidigt som
Locca-nyckel har bådas fördelar.
En vanlig mekanisk nyckel kan man lämna
ut personligen men om man tappar den så
måste man byta hela låssystemet. Det kan
bli en riktigt dyr kostnad.
Med ett kodlås behöver man bara lämna ut
en kod men om koden sprids så vet man

inte vem som har den. Det är inte tryggt
och säkert.
Locca-nyckeln kan enklast beskrivas som en
elektronisk kodnyckel. Den kan inte spridas
som en vanlig kod och tappar man den så
är det bara att radera den ur Locca-systemet. Locca är enkelt, säker och prisvärd
och kan öppna dörrar upp till 50 meters
avstånd!

Vad är Locca?
Locca elektroniska nyckel är en smart lösning där man på ett enkelt,
säkert och prisvärt sätt kan ersätter sina vanliga mekaniska nycklar
och kodlås. Locca uppfyller ett antal viktiga kriterier:
Enkelt
Locca är enkel att installera, konﬁgurera och använda. Den innehåller
inte massor av funktioner som man normalt inte behöver utan bara det
mest nödvändiga. Den har en enkel skruvplint för att fästa kablarna
och har en logisk programmeringsanvisning.
Säkert
Nyckeln är säker och trygg. Man kan på ett enkelt sätt lägga till och ta
bort nycklar. Signalen är krypterad med över 4.5 miljon olika koder.
Privärd
Loccanyckeln kostar ungefär lika mycket som en normal, mekanisk
nyckel.

Var passar Locca ?
Locca har en mängd olika användningsområden.
Grundtanken är enkelhet och säkerhet. Här kommer några områden.
Nattöppna butiker
Personalen kan ﬁnnas överallt i butiken och ändå
öppna dörren om de ser att någon kund vill komma in.
Grindar och bommar
Locca kan öppna grindar och bommar på tex parkeringsplatser och båtklubbar. Locca är idealiskt
där många behöver tillträde. Locca Multi kan ha
upp till 999 olika nycklar.

Rörelsehindrade
Locca underlättar för rörelsehindrade. Locca-nyckeln kan förvaras i ﬁckan, runt halsen eller som
armband. Andra lösningar kan också ordnas.
Barn
Ge era barn en Loccanyckel. Ni slipper otryggheten om en nyckel skulle försvinna. Det är bara
att radera nyckeln ur systemet och när nyckeln
återvänder så är det bara lägga in den i systemet
igen. Detta gäller ju inte enbart barn utan även
vuxna lägger bort sin nycklar....
Villan
Varför trassla efter nyckel när du kommer hem.
Öppna dörren med en knapptryckning. Bekvämt,
enkelt och tryggt.

Locca Sure-Touch och Multi
Locca ﬁnns i två olika modeller, Sure-Touch och
Multi.
Locca Sure-Touch passar bäst till små anläggningarna där man har max 19 st användare.
Sure-Touch är mycket enkel att programmera.
Sure-Touch passar för lägenheter, villor, bostadsrättsföreningar och mindre företag.

Locca Multi vänder sig till större anläggningar och
där kan man ha ända upp till 999 st användare.
Multi har även ett programmeringsfönster för att
förenklar programmeringen. Multi vänder sig till
medelstora företag och där det är många som ska
ha nycklar, tex båt- och ﬂygklubbar, parkeringsplatser osv.

För mer information, kontakta din återförsäljare eller besök www.locca.se
Återförsäljare

ESTAB El & SystemTeknik AB
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Mob: 0739-424400/01

Hemsida: www.estab.se
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