
Welcome to your keyless
home

Integreert met alles

De lichten laten aangaan wanneer je thuiskomt? 
Het LOQED Touch Smart Lock werkt met je smart

assistant, smart home hub en slimme deurbel.

www.loqed.com

De installatie is eenvoudig te doen met enkel een
schroevendraaier en duurt een kwartier tot een half
uur. De buitenmodule wordt vastgeschroefd aan het
bestaande buitenbeslag, de cilinder wordt geplaatst en
de binnenmodule wordt gemonteerd met de
bestaande schroeven. Daarna wordt met de app het
slot in enkele stappen geconfigureerd.

We vermelden je graag op LOQED website als je voor
€99 incl. BTW (vaste prijs, inclusief voorrijkosten) een
LOQED Touch Smart Lock bij klanten kunt installeren.
Extra werk (klemmende deur stellen of een oplegslot
vervangen) valt hier natuurlijk buiten. 

Hoe verloopt de installatie?

Ben je een slotenmaker?

Europrofiel-sloten
Elke deurdikte
Krukbediende sluitingen
Langschilden
Oplegsloten

Rozetten
Antikerntrekbeslag
Meerpuntssluitingen
Seniorensloten
Doornmaat <30mm



Je telefoon maakt
verbinding via Bluetooth1
Met een touch open je
de deur2
Deur gaat automatisch
op slot (optioneel)3

The next
generation smart
door lock

Vanaf nu open je je deur
simpelweg met een aanraking.
Je telefoon houdt je gewoon in
je zak. Open, sluit en geef
toegang aan vrienden, familie
en gasten waar je ook bent
met de LOQED app.
Codetoegang en noodstroom
zorgen ervoor dat je de deur
kan openen, wat er ook
gebeurt.

Op afstand openen
Laat gasten of service providers
binnen waar je ook bent

Gebruikersbeheer
Sleutels toevoegen en verwijderen

Toegangstijden
Geef toegang aan de
schoonmaker of uitlaatservice op
vooraf bepaalde tijden

Notificaties
Weet wanneer de schoonmaker of
kinderen thuiskomen

Logboek
Weet wie er wanneer binnenkwam

Instellingen aanpassen
‘s Avonds automatisch op slot, een
virtueel touwtje uit de brievenbus
en nog veel meer

Waarom kiezen voor het
LOQED Touch Smart Lock?

Opent alleen wanneer jij dat wil

Helemaal compleet

Echt sleutelloos

Betrouwbaar

Terwijl andere smart locks de deur openen zodra je
telefoon verbinding maakt, opent het LOQED Touch
Smart Lock precies wanneer jij dat wil. Door de twee
antennes weet het slot precies wanneer je vlak voor je
deur staat. Je deur opent dus niet als je via de
achterdeur binnenkomt.

Inclusief LOQED Bridge voor internetconnectiviteit en
SKG*** cilinder.

Geen reden om een backup-sleutel mee te
nemen. Codetoegang en onze 
noodstroomaansluiting zorgen ervoor dat je altijd
binnen komt, wat er ook gebeurt.

Het smart lock dat tegen een stootje kan. Roestvrij-
staal design, een motor krachtiger dan je handmatig
een sleutel kunt draaien, en meer batterijkracht dan
ieder ander slot.

Nooit meer je
sleutels kwijt
Je sleutels vergeten behoort tot
het verleden. En als je je telefoon
niet bij je hebt, kun je altijd met
je persoonlijke toegangscode naar
binnen.

Touch To Open
Één App, alle oplossingen 


