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Lowe & Fletcher -lukot
Lowe & Fletcherin digitaaliset ja elektroniset lukot ovat 
suunniteltu täydentämään perinteisiä lukitustuotteita. Monien 
eri mallien ja ominaisuuksien ansiosta nämä nykyaikaiset 
lukitusjärjestelmät tarjoavat sujuvuutta ja luotettavuutta 
sekä kaupalliseen että teolliseen käyttöön. Lukkoja voidaan 
hyödyntää monenlaisissa tuotteissa, kuten kaapeissa, 
toimistokalusteissa sekä posti- ja toimitusjärjestelmissä. 
Lowe & Fletcher lukitusjärjestelmät tarjoavat myös joustavan 
ratkaisun nykyaikaisien ja vaihtuvien työskentelypisteiden 
henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseen ja lukkojen 
valvomiseen. Lukot jättävät perinteiset avaimet historiaan ja 
pienentävät näin huomattavasti lukkoihin ja avaimiin liittyviä 
kustannuksia. 

Lowe & Fletcher on suunnitellut, valmistanut ja jälleenmyynyt 
lukitusjärjestelmiä kaupalliseen ja teolliseen käyttöön vuodesta 
1889 lähtien.



Elektroniset kaappilukot
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Pulsar

Pulsar RFID -digitaalilukko tarjoaa RFID-lukituk-
sen pienen pinta-alan vaativaan lukkoon. Pulsar 
on yhteensopiva useimpien standardien tunnis-
teiden kanssa. Esimerkiksi RFID- ja NFC-tunnis-
teet sopivat käytettäviksi Pulsar-lukon kanssa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että jo käytössä 
olevaa kulkutunnistetta voidaan käyttää myös 
kaappien ja lokeroiden tunnisteena. Tunnis-
te näytetään Pulsar-lukolle, joka varaa kaapin 
kyseiselle tunnisteelle.  Kun kaappi on avattu, se 
vapautetaan taas seuraavalle asiakkaalle ja tun-
nisteelle. Tyypillisiä käyttökohteita Pulsar-lukoille 
ovat kaupalliset ympäristöt ja toimistoympäris-
töt, kaapit sekä lokerot. 

 

Horizon

Horizon on digitaalinen PIN-koodilukko, 
joka on suunniteltu käytettäväksi kaapeissa 
ja lokeroissa.  Lukko on helppo asentaa ja 
käyttää. Lukolla on laaja valikoima lisäominai-
suuksia, kuten lukon PIN-koodin etähallinta, 
kulkutapahtumien seurantamonitori ja pilvi-
pohjainen hallintamonitori. Ulos ponnahtava 
kahva tarjoaa lisäturvaa ja värillinen merkki-
valo osoittaa yhdellä silmäyksellä, onko lukko 

käytettävissä. Ainutlaatuinen mekaaninen 
ohitusavain mahdollistaa, että hätätilantees-
sa pääkäyttäjä pystyy itse avaamaan lukon. 

Zenith

Zenith-kaappilukossa on kymmenen nu-
meron näppäimistö ja suojattu, käyttäjän 
vaihtuessa tapahtuva avaimen päälleluke-
mistoiminto vakiona. Zenith-digitaalilukko on 
täydellinen valinta monenlaisiin käyttösovel-
luksiin, mutta lukot ovat suunniteltu käytettä-
viksi erityisesti kosteissa tiloissa ja klooratuil-
la alueilla. Lukko täyttää ADA-vaatimukset. 
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Eclipse

Eclipse-huonekalulukko on innovatiivinen 
ja digitaalinen PIN-koodilukko, joka voidaan 
jälkiasentaa toimistokalusteisiin. Lukon 
ansiosta vanhempikin toimistokaluste on 
mahdollista päivittää moderniksi. Lukko 
voidaan kiinnittää suoraan vanhan, irroitetun 
sylinterin paikalle sylinteriaukkoon. Kaappe-
ja voidaan hyödyntää sekä työntekijöiden 
henkilökohtaisten ja väliaikaisten tavaroiden 
varastoinnissa että postin toimituksissa. 
Lukossa on kymmenen numeron näppäi-
mistö, useita kiinnityspisteitä ja perinteisen 
mekaanisen avaimen päällelukemistoiminto, 
jota voidaan hyödyntää esimerkiksi käyttäjän 
vaihtuessa. Tämä digitaalinen yhdistelmäluk-
ko on loistava valinta mihin tahansa toimisto-
ympäristöön. 

 

Gemini

Gemini on PIN-koodillinen huonekaluluk-
ko, joka on valmistettu täyttämään vaativat 
standardit. Kyseinen lukko on saatavilla joko 
digitaalisessa tai mekaanisessa muodos-
sa. Molemmissa versioissa on sama profiili 
ja kiinnitysmalli, joka takaa maksimaalisen 
joustavuuden ja valinnanvapauden asennus-
paikalla. Pieni läpivientireikä ja mahdollisuus 
asentaa lukko sekä pysty- että vaakasuoraan 
tekevät Geministä täydellisen vaihtoehdon 
moniin eri käyttökohteisiin, kuten kaappeihin, 
lokeroihin tai komeroihin.
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