
 

 

 

 

 

 

 

 

HYÖDYT 
Avaimeton 

Numerokoodilukossa käytetään 4-numeroista koodia, joten mekaanista avainta 
ei tarvita. Tämä tuo merkittävää säästöä ylläpitokustannuksiin, koska enää ei ole 
tarvetta vaihtaa lukkoja hukkuneiden avaimien takia. 

Tehokas kaappien käyttö 

Ajastustoimintojen ansiosta kukaan ei pysty varaamaan kaappia sallittua aikaa 
pitempään. Lukko saadaan aukeamaan automaattisesti asetetun tuntimäärän 
jälkeen lukituksesta tai päivittäin haluttuna kellon aikana, jolloin lukkoon jääneet 
kaapit saadaan seuraavien asiakkaiden käyttöön. 

Kaksi toimintaperiaatetta 

Numerokoodilukko voidaan helposti asettaa joko yksityiseen tai yleiseen tilaan. Yleistä tilaa 
käytetään kohteissa, joissa käyttäjillä ei ole henkilökohtaista kaappia. Käytön jälkeen kaappi 
vapautuu seuraavan käyttäjän käyttöön. Yksityistä tilaa käytetään kohteissa, joissa jokaisella 
käyttäjällä on oma henkilökohtainen kaappi käytössään. 

Monipuoliset hallintatasot 

Numerokoodilukkoja hallitaan joko sähköisellä avaimilla tai pääkäyttäjäkoodilla. 

Turvallinen 

Hukkuneen sähköisen avaimen valtuutus voidaan poistaa lukoilta tai vaihtaa pääkäyttäjäkoodi. 
Jälkiasennukset mahdollisia 
Osa numerokoodilukoista voidaan helposti asentaa myös vanhan mekaanisen lukon tilalle, jolloin 
kaappeja tai ovia ei ole välttämätöntä vaihtaa. Varmista yhteensopivuus myynnistämme. 

Pitkä toiminta-aika 

Numerokoodilukot ovat paristotoimisia, joiden käyttöaika on tyypillisesti vähintään 3 vuotta 

Elektroniset numerokoodilukot 
Elektroniset numerokoodilukot toimivat käyttäjän valitsemalla 4-numeroisella koodilla.  
Koodilukot soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa käyttö on lyhytaikaista sekä halutaan 
pienentää mekaanisten lukkojen kalliita ylläpitokustannuksia kuten kouluihin, 
kauppakeskuksiin, toimistoihin ja sairaaloihin.  

Myymme lukkoja myös muiden valmistajien valmistamiin kaappeihin ja 
lokeroihin. Ota yhteyttä myyntiimme, niin autamme Sinua löytämään sopivan 
lukon käyttötarkoitukseesi. 
Mikäli et löydä valikoimistamme sopivaa lukkoa, niin ota yhteyttä myyntiimme. 
Etsimme Sinulle tarvittaessa lukon, joka täyttää vaatimuksesi. 
 

 

 



 

TUOTEVALIKOIMA 
Digilock 

Digilock on maailman isoin elektronisten säilytyskalustelukkojen 
valmistaja, minkä ansiosta heillä on monipuolinen valikoima lukkoja. Kaikki 
lukot ovat saatavissa ainutlaatuisella patentoidulla sähköisellä avaimella. 
Sähköisessä yleisavaimessa on paristot sisällä, jolloin se avaa myös lukon, 
josta paristot ovat tyhjentyneet. Avaimen ansiosta lukon aukaisu on 
helppoa ja nopeaa. Lukolle voidaan ohjelmoida useampi yleisavain ja 
hukkuneen yleisavaimen valtuutus voidaan poistaa lukoilta. Ohjelmointi 
suoritetaan ohjelmointiavaimella.  
Kaikissa lukoissa on selkeät näppäimistöt sekä poiskytkettävät 
näppäinäänet ja valomerkki minkä ansiosta lukkoja on käyttäjän selkeä 
käyttää. 
Ilman sähköistä avainta lukkoja hallitaan pääkäyttäjäkoodilla. 

Sola - edullinen perusmalli  

Sola on luotettava ja edullinen peruslukko, jota saa pystymallina ja vasen- 
sekä oikeakätisenä. Lukko lukitaan ja avataan kääntämällä lukitusvipua. Se 
lukittuu myös auki asentoon, jolloin auki olevat kaapit on helppo erottaa 
lukituista kaapeista.  
Solaa saa sähköisellä avaimella tai pääkäyttäjäkoodilla.  
Paristot saa vaihdettua helposti ilman lukituksen aukaisua minkä ansiosta 
kaapin ovea ei ole tarve aukaista.  
Telkeä vaihtamalla lukko sopii lähes kaikkiin säilytyskaappeihin. 

Versa – Standard ja mini 

Versasta on saatavilla kahta eri vaihtoehtoa standard ja mini. Versa 
standard on isompi ja soveltuu paremmin isompiin oviin. Versa mini on vain 
10 cm korkea, joten se sopii erityisesti pieniin oviin kuten 
arvotavaralokeroon. Kummassakin on selkeä näppäimistö, jossa on hyvä 
tuntuma. 
Lukko lukitaan ja avataan kääntämällä lukitusvipua. Se lukittuu myös auki 
asentoon, jolloin auki olevat kaapit on helppo erottaa lukituista kaapeista. 
Paristot saa vaihdettua helposti ilman lukituksen aukaisua minkä ansiosta 
kaapin ovea ei ole tarve aukaista.  
Telkeä vaihtamalla lukko sopii lähes kaikkiin säilytyskaappeihin. 

 

 



 

 

Cue – automaattinen aukaisu 

Cue-lukossa on erillinen lukkomekanismi oven sisäpuolella, jolloin näkyville 
jäävä näppäimistö on saatu siroksi. Telki liikkuu moottorin ohjaamana, jolloin 
lukitus ja avaus toimivat automaattisesti. 
Lukko on mahdollista ohjelmoida aukeamaan asetetun tuntimäärän (1 – 99 
h) jälkeen lukituksesta.  
Teljen etäisyyttä oven sisäpinnasta voidaan säätää erillisillä korotuspaloilla, 
jolloin lukko sopii lähes kaikkiin säilytyskaappeihin. 
Lukkoa saa sähköisellä avaimella tai pääkäyttäjäkoodilla.  
Paristot ovat kaapin sisällä olevan lukkomekanismin sisällä. 

Axis – automaattinen aukaisu asetettuna kellonaikana 

Axis on muotoilultaan tyylikäs ja moderni, jolla saadaan toteutettua tyylikäs 
kokonaisuus. Lukkoa saa mustan lisäksi myös harjatun nikkelin värisenä. 
Axisin toiminnot ovat samat kuin Cuessa mutta siinä on myös kellotoiminto, 
joka mahdollistaa lukon automaattisen aukaisun päivittäin asetettuna 
kellonaikana. Tämä mahdollistaa sallittua pidemmäksi jääneiden kaappien 
vapauttamisen automaattisesti seuraavien asiakkaiden käyttöön. Lukon 
kellotoimintoja voidaan ohjelmoida vain valmistajalta tilatulla Android-
laitteen sovelluksella. 
Teljen etäisyyttä oven sisäpinnasta voidaan säätää erillisillä korotuspaloilla, 
jolloin lukko sopii lähes kaikkiin säilytyskaappeihin. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TEKNISET TIEDOT 

Ominaisuus Digilock Sola Digilock Versa 
Mini Digilock Cue Digilock Axis 

Paristo 2 x AAA 2 x CR2032 4 x AA 4 x AA 

Toiminta-aika min 3 v min 3 v min 3 v min 3 v 

Hallinta  Sähk. avain/ 
pääkäyttäjäkoodi Sähk. avain Sähk. avain/ 

pääkäyttäjäkoodi Sähk. avain 

Paristojen sijainti Lukon yläpäässä Lukon sivulla Oven 
sisäpuolella 

Oven 
sisäpuolella 

Kätisyys Pysty, oikea- ja 
vasenkätinen Pysty Oikea- ja 

vasenkätinen 
Oikea- ja 

vasenkätinen 

Äänet Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Valo Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Väri Harjattu nikkeli Harjattu nikkeli Harjattu nikkeli Harjattu nikkeli 
tai musta 

Tiiveys IP55  IP43 IP55 IP55 

Mitat (kxlxs) 
(ulkoinen osa) 152x32x27 mm 101x25x13 mm 82x59x18 mm 98x54x8 mm 

Ajastustoiminto Ei Ei 1 – 99 h 1 – 99 h 

Avaus päivittäin Ei Ei Ei Kyllä 
(sovelluksella) 

Lokitoiminto Ei Ei Ei Kyllä 
(sovelluksella) 

Sähköinen avain Kyllä* Kyllä* Kyllä* Kyllä* 

Puhelimen 
sovellus Ei Kyllä 

(lisävaruste) Ei Kyllä 
(lisävaruste) 

Käyttäjien määrä 
yhdellä lukolla 1 1 1 1 

 

* Digilock Sola ja Cue-lukkoja on saatavana kahta eri versiota. Koodilla ohjattavassa lukossa 
yleisavaimena toimii 6-numeroinen koodi ja toisessa versiossa sähköinen avain. 
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