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ENiQ® LoQ
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Ontdek ons handelsmerk ENiQ  

Security Ecosysteem, functionaliteit en 

connectiviteit voor alle kleine objecten 

die je wilt beveiligen. Sluit alles met 

één slot, zoals een locker of een  

gereedschapskist, aan op een 

eenvoudig te gebruiken universeel 

systeem, met de ENiQ LoQ!

Qua vorm en functie is de ENiQ LoQ 

klein, veelzijdig en flexibel, hij past 

op bijna alle kleine objecten welke 

gemaakt zijn om te openen en te 

sluiten. Maar, laat je niet misleiden 

door zijn bescheiden formaat. De ENiQ 

LoQ is net zo slim en toegankelijk als 

zijn grotere broer, de ENiQ Pro digitale 

cilinder en brengt dezelfde mate van 

controle en functies naar zelfs de 

kleinste objecten.

Het aansluiten van lockers en kasten 

op jouw ENiQ Access Management 

systeem biedt vele voordelen.  

Door eenvoudigweg met jouw 

transponder te tikken op een slot, 

een deur of een persoonlijke locker 

bijvoorbeeld, krijg je met één enkel 

apparaat toegang tot zowel de juiste 

zones als jouw veilig opgeslagen  

waardevolle spullen.

We menen het als we zeggen, dat je 

alles kunt beveiligen.

beveiligen, is het de moeite waard 

om het te integreren in jouw ENiQ 

Ecosysteem; geniet van volledige 

connectiviteit en maak elk bezit 

deel uit van de ENiQ familie.
n GEBRUIKSGEMAK

  De standaard AAA-batterijen  

zijn eenvoudig te verkrijgen en  

te vervangen.

De Voordelen

n PLUG & PLAY

  De EniQ LoQ past in een grote 

verscheidenheid aan panelen, 

ongeacht het materiaal.
n GEHEUGEN

  Bekijk de gebruiksgeschiedenis voor 

nuttige inzichten, in overeenstem-

ming met het huidige privacybeleid.
n VEILIGHEID IN AANTALLEN

  Als het de moeite waard is om het te 

n JOUW SLOT, JOUW KEUZE

  Gemakkelijk te installeren,  

zowel in horizontale als verticale 

positie, met 1-punts vergrendeling 

door middel van een hevel.
n MAKKELIJKE INTERFACE

  Een visuele en eenvoudige 

interface maakt het gebruik en 

configureren van onze sloten 

een fluitje van een cent.
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Het ENiQ Security Ecosysteem 

biedt ongeëvenaarde flexibiliteit, 

vrijheid en controle, zodat je voor 

elke situatie, hoe specifiek jouw 

wensen ook zijn, op maat gemaakte 

beveiligingsopties kunt instellen. 

Hoewel elke ENiQ-configuratie uniek 

is, kan elke omgeving waar toegang 

tot specifieke gebieden of apparatuur 

een belangrijke rol spelen, profiteren 

van het gebruik van de LoQ en het 

complete aanbod aan voordelen zijn 

altijd hetzelfde - het DOM ENiQ systeem 

werkt voor jou, niet andersom.

DE ZORG ONTZORGEN

Het belang van toegangsbeheer in 

de zorg is duidelijk en garandeert de 

veiligheid van bezoekers, patiënten, 

personeel en al hun bezittingen en kan 

op zijn zachtst gezegd uitdagend zijn. 

Mits je de juiste hulpmiddelen gebruikt 

- Het ENiQ Security Ecosysteem.

DYNAMISCHE WERKPLEKKEN

Kantoren zijn zeer dynamische 

omgevingen, die gebieden 

met beperkte toegang en open 

werkplekken, vaak naast elkaar 

combineren. Wanneer medewerkers, 

tijdelijke medewerkers, bezoekers 

en leveranciers, elk met hun eigen 

toegangsrechten beheerd moeten 

worden, wordt al snel duidelijk dat er 

behoefte is aan een slim systeem.

MANAGEMENT IS DE SLEUTEL

In onderwijsgebouwen delen 

studenten, docenten en medewerkers 

kamers, kleedkamers en 

opslagruimten met elkaar. Met een 

groot aantal sleutels die continu in 

omloop zijn en vaak tijdelijk worden 

uitgegeven, is een strak beheer  

nodig om een duidelijk overzicht  

te behouden. Dit maakt het 

controleren en volgen van de toegang 

tot alle ruimtes en lockers met één 

systeem van onschatbare waarde.

MODERNSTE TECHNOLOGIE

In Industriële omgevingen zoals 

bijvoorbeeld in de Formule 1 

industrie, worden grensverleggende 

technologieën toegepast waarbij 

het van groot belang is dat 

gereedschappen beveiligd opgeslagen 

worden. ENiQ LoQ biedt de perfecte 

oplossing om jouw waardevolle 

objecten veilig te houden.

Een toekomstbestendig  
digitaal sluitsysteem  
voorzien van alle opties
Ontdek het potentieel van het ENiQ Ecosysteem.
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Een modus voor elke situatie
De perfecte veiligheidservaring creëren was nog nooit  
zo eenvoudig.

STANDAARD MODUS 

Met de standaard modus kan de LoQ 

eenvoudig worden toegevoegd aan 

het ENiQ Security Ecosysteem.  

Met meerdere opties voor het beheer 

van jouw digitale sluitsysteem beschik 

je over alle tools die nodig zijn om 

alles naadloos te laten werken binnen 

jouw ENiQ Ecosysteem. 

Dankzij onze geavanceerde beheer-

software, intuïtieve ENiQ-applicatie 

en eenvoudig te gebruiken Easyflex 

programmeer-kaarten, is de keuze  

om online, offline of met behulp van 

data-on-card te programmeren, aan jou. 

MULTI-USER MODUS

Ook wel bekend als ‘Free-Locker 

mode’, wanneer deze is ingesteld in 

de Multi-User modus, zijn onze sloten 

perfect voor gebruik in openbare  

ruimtes zoals zwembaden of fitness-

centra, waar bezoekers elke sessie  

hun eigen locker kiezen en gebruiken.  

De speciale eenmalige autorisatie- 

functie van de LoQ Multi-User modus 

zorgt ervoor dat bezoekers hun  

kluisje slechts één keer kunnen  

beveiligen en openen en je kunt 

eenvoudig een willekeurig aantal 

aangesloten sloten beheren met  

de bijbehorende ENiQ-app.
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Binnen het DOM ENiQ Security 

Ecosysteem kun je eenvoudig 

beveiliging op maat creëren voor elke 

situatie, hoe groot, klein of complex 

dan ook. Ons uitgebreide pallet aan 

digitale oplossingen staat tot jouw 

beschikking, ontworpen om je te 

voorzien van compromisloze en 

toekomstgerichte controle.  

Het ENiQ Security Ecosysteem maakt 

het zelfs mogelijk om onze digitale 

sluitsystemen naadloos te integreren 

in jouw bestaande mechanische 

systeem. Dankzij de DOM ClipTag - 

een zeer veilige transponder die is 

ontworpen om te passen op alle DOM 

mechanische sleutels - kun je  

onze veelzijdige digitale ervaring 

uitbreiden naar al jouw sloten.  

Verenig jouw mechanische en  

digitale systemen met ENiQ en 

ontgrendel eindeloze mogelijkheden  

- jouw Digital Security Ecosysteem  

van DOM.

Het DOM ENiQ-systeem is ontworpen 

om voor jou te werken, niet om jou 

aan het werk te zetten. Het stelt 

je in staat om een onovertroffen 

beveiligingssysteem op maat te 

creëren, hoe veeleisend of specifiek 

jouw wensen ook zijn. 

Tegelijkertijd, begrijpen we dat het 

opzetten van een dergelijk systeem 

niet altijd iets is wat je op regelmatige 

basis doet. Daar komt jouw 

vertrouwde beveiligingsexpert in het 

spel. Zij kennen alle ins en outs van 

onze producten en zullen met 

alle plezier helpen bij het creëren van 

jouw perfecte beveiligingsoplossing. 

Wij zijn er altijd voor je als je hulp 

nodig hebt; voor, tijdens en lang 

na de installatie van jouw Digital 

Security Ecosysteem.

Het draait allemaal om jou
En we zijn er als je ons nodig hebt.

Het beste van twee werelden
Het verenigen van mechanische en digitale sluitsystemen.

Brievenbus

Snoep en frisdrank 
automaat

Gereedschapskist

Twee systemen, één sleutel.

+ =

PakketkluisDossierkast

Medicijnkast

Locker
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Product details
 Installeer jouw LoQ zoals je wilt, waar je wilt.

De ENiQ LoQ is gebaseerd op wat 

wij noemen een hevelcilinderslot, 

een veelgebruikte technologie voor 

lockers, brievenbussen en stalen of 

houten kasten. Het slot is uitgerust 

met een hevel op de achterkant  

van het apparaat, dat vanaf 90  

graden draait bij het bedienen van  

de knop.  Omdat hij verkrijgbaar is 

met veel verschillende typen hevels, 

past hij in vrijwel elke kast.

Functioneel ontwerp

Visuele herkenning
ClipTag

Ronde draaiknop

Tag Card

Standaard draaiknop

Rood

Roze

Blauw

Zwart

Geel

Wit Jouw logo en/of 
lockernummer

Groen



MAAK DE ENIQ LOQ PASSEND  

VOOR JOU

Je kunt jouw ENiQ LoQ instellen 

om te werken zoals jij dat wilt. 

Door middel van intuïtieve online 

connectiviteit en PC-software, met 

behulp van de handige ENiQ-app en 

geconfigureerd met  

transponders of sleutelkaarten  

- het is jouw slot, jouw keuze.  

Wat jouw behoeften en voorkeuren 

ook zijn, jouw cilinders zijn 

toekomstbestendig en klaar  

voor elk gebruik.
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Jouw beveiligingsexpert

DOM NEDERLAND

Tiber 32 - 34

2491 DH Den Haag

T +31 (0)70 - 319 30 06

E info@dom-group.nl

HOBERG NV

Av. Edison 27

B - 1300 Wavre

T +32 (0)10 - 23 22 20

E info@hoberg.be

WWW.DOM-SECURITY.COM


