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SMART LOCKER AX:
DEN FØRSTE SKABSLÅS I  
SIMONS VOSS-KVALITET

Vores digitale låseløsninger har erstattet mekaniske 

låsesystemer i 25 år. De har vundet indpas, fordi de opfylder 

de højeste standarder for sikkerhed, komfort og pålidelighed.

::  "Made in Germany"-kvaliteten gør vores produkter  

holdbare og pålidelige.

::  Vedligeholdelsesvenlig teknologi, der  sikrer en smidig drift.

::  Vores support hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål.

::  Med konstante innovationer og nedadkompatible 

systemkomponenter tilbyder vi investeringssikre koncepter.

SmartLocker AX er det første SimonsVoss-system til skabe og 

omklædningsskabe. SmartLocker AX er yderst fleksibelt og kan 

monteres på skabs- og omklædningsskabsdøre uden at skulle 

bore. Uanset om det er til produktionsmiljøer inden for industrien, 

på hospitaler eller blot til omklædningsskabe i træningscentre, 

svømmehaller eller skoler. Fordelene ved SmartLocker AX er 

først og fremmest nemt og hurtigt at installere, kræver meget 

lidt vedligeholdelse og indeholder den nyeste fremtidssikrede 

teknologi. Samtidig er den brugervenlig og åbning og lukning  

kan ske med forskellige medier (kort, armbånd etc.).
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SIMONS VOSS
SMART LOCKER AX:

Kort fortalt:

Optisk og akustisk feedback: Åbning eller lukning af låsen angives med et  
visuelt og akustisk signal (kan slås fra). 

Omkostningseffektive standardbatterier: Hvad angår sliddele som f.eks. batterier,  
behøver man med SmartLocker AX ikke først bestille komplicerede reservedele.  
Batterierne kan udskiftes nemt og billigt. 

Lang levetid: Op til 50.000 åbninger eller op til 5 års standby uden batteriskift. 

Nødstrømforsyning via USB: Hvis batterierne skulle løbe tør for strøm,  
kan SmartLocker AX nemt forsynes med nødstrøm via en USB-forbindelse og åbnes. 

Sabotagekontakt på husets låg: Et forsøg på manipulation vises i integratorsoftwaren.

Aldrig mere rigelblokader: Den forspændte rigelfjeder forhindrer rigelblokader,  
hvis skabet er for fyldt, og genstande inde i skabet trykker mod døren. 

Rigelindsatse: Hurtig og bekvem justering. Forskellige rigelindsatse gør det muligt  
at rette låsen op optimalt i omklædningsskabsdøren. 

Maksimal tilpasningsevne: Platformen har den rigtige variant til enhver skabsdør. 

SimonsVoss design: Tidløst design af høj kvalitet i ægte SimonsVoss-stil. 

Made in Germany. For os er det en selvfølge.

Quick-Click-montering: Med vores Quick-Click-system er monteringen endnu nemmere,  
og yderligere monteringshuller er ikke nødvendige. 
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SIKKERHED OG KOMFORT  
STOPPER IKKE VED DØREN.

//  Højeste kvalitet  

Med SmartLocker AX kan man straks se  

SimonsVoss-kvaliteten i det enkle, tidløse  

design af høj kvalitet. Åbning eller  

lukning af låsen angives med et visuelt  

og akustisk signal. 

//  Banebrydende teknologi 

Med SmartLocker AX får du den allernyeste 

teknologi. Eksisterende låsesystemer med 

SimonsVoss SmartIntego-komponenter kan 

nemt udvides med SmartLocker AX.

//   Superenkel administration 

De, der vedligeholder låsene og ,tager sig 

af adgangstilladelser, kan også regne med 

enkle, praktiske og omkostningseffektive løs-

ninger med SmartLocker AX. Vi bruger stan-

dardbatterier, som du selv kan udskifte.  Hvis 

batterierne ikke er blevet udskiftet på trods af 

vores flertrins batteriadvarselssystem,  

kan SmartLocker AX stadig forsynes med 

nødstrøm via en USB-forbindelse og åbnes. 

Administrationen af adgangstilladelser udføres 

nemt og hurtigt via integratorsoftwaren. En 

forspændt rigelfjeder kan forhindre blokering 

af riglerne, hvis omklædningsskabet er for 

fyldt, og genstande trykker mod døren indefra.

//  Højeste sikkerhed 

Med den nye AX Elektronik-platform som 

basis får du allerede nu mulighederne for 

fremtidens sikre kommunikation via integration 

af Bluetooth-teknologi (BLE) og et Secure 

Element (SE). En sabotagekontakt på husets 

dæksel øger sikkerheden mod manipulation.

Vi har videreført vores mangeårige ekspertise inden for låsekomfort til også 
at omfatte skabslåse. Her tænker vi naturligvis især på brugeren af skabene, 
men også på dem, der beskæftiger sig med montering, vedligeholdelse og 
administration af låsene og kortene. Resultatet er en symbiose af intelligent 
teknologi, smarte løsninger og maksimal komfort.
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MANGE ANVENDELSESOMRÅDER, 
ÉN LØSNING: SMART LOCKER AX

Nem og hurtig at installere, kræver kun lidt vedligeholdelse, er  
fleksibel og indholder den allernyeste teknologi. SmartLocker AX  
er ideel til mange forskellige situationer.
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//  Industri- og håndværksvirksomheder

Når man kommer ind i følsomme produktions 

afdelinger, f.eks. inden for medicinsk teknologi, 

skal man aflevere dele af sit tøj og ofte også 

private værdigenstande ved en sikkerheds- 

eller renrumsluse. Nøglefrie låse til skabe og 

omklædningsskabe, der fungerer med et kort, 

er ideelle til dette formål.

//  Skoler og universiteter 

Hurtig installation, nem vedligeholdelse,  

enkel administration af SmartCards: Dette  

gør SmartLocker AX til en perfekt løsning  

for bygningsteknikere og viceværter på  

skoler og universiteter.



//  Sports- og fritidsfaciliteter

Uanset om det er en tennis- eller golfklub, 

et træningscenter eller en svømmehal: Med 

SmartLocker AX kan du administrere brugen 

af skabe i omklædningsrummene. Generelt  

er sports- og fritidsanlæg med låse- 

komponenter fra SimonsVoss udstyret til 

fremtiden. Da der ikke er behov for ledninger, 

og dørene ikke beskadiges af boringen, kan 

ombygninger eller udvidelser nemt udføres. 
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//  Coworking og delte kontorer

Det bliver mere og mere populært blandt free-

lancere, nystartede virksomheder og virksom-

heder at leje arbejdsrum eller værelser i delte 

kontorer. Det sparer ikke kun dyre kontor-

lejemål. Andre fordele er den inspirerende 

atmosfære, det sociale samvær og fælles 

brug af møbler, inventar og teknisk udstyr. 

Adgangstilladelser til hele kontorer kan ideelt 

styres med integratorsystemet, individuelle 

garderobeskabe/skabe på arbejdspladserne 

beskyttes mod uautoriseret adgang med 

SmartLocker AX. 



//  Fødevareindustri
Ved fremstilling af sunde fødevarer er det 

vigtigt at forhindre indtrængen af urenheder 

udefra samt kontaminering med uønskede 

mikroorganismer. Derfor er det ofte nødven-

digt at bære arbejdstøj. Den bedste løsning 

her er, at SmartLocker AX er en del af et inte-

gratorsystem, der administrerer tilladelserne i 

hele virksomheden. 

//  Farmaci og kemi
Globalt gældende GMP-regler sikrer, at læge-

midler fremstilles i en høj kvalitet. Formålet er 

bl.a. at forhindre kontaminering af produkter og 

medarbejdere. Et væsentligt element er at skifte 

 tøj og opbevare det f.eks. i et omklædnings- 

skab . Det personlige SmartCard kan ikke blot 

bruges til at betjene den nye digitale skabslås 

SmartLocker AX, men også alle SimonsVoss' 

låsekomponenter.

10

//  Hospitaler og rehabiliteringsklinikker
For læger, ansatte og plejepersonale skal 

privat tøj og arbejdstøj holdes adskilt afhæn-

gigt af risikoen for at forhindre overførsel af 

bakterier. Private genstande kan opbevares 

sikkert i et omklædningsskab udstyret med 

SmartLocker AX. Patienterne har også brug 

for et sikkert sted at opbevare deres private 

ejendele. Skabet på patientens værelse kan 

sikres lige så nemt med SmartLocker AX.  I 

begge tilfælde er det ikke noget problem, hvis 

et autoriseret identifikationsmedie mistes. Det 

kan ganske enklet spærres.
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TEKNISKE DATA 

Dimensioner Åbningsdiameter i skab 19 mm (dobbelt D-stansning)

Lås (B x H x D) 59 x 75 x 21 mm

Ekstern læser (B x H x D) 41,3 x 75,3 x 20 mm

Rigel (B x H x D) 15 x 20 x 3 mm 

Læsemetode :: Læsemetode Trådløs online: MIFARE ® Classic, MIFARE ® DESFire ® / 
EV1 / EV2 / EV3, UID (kortets serienummer) i henhold til ISO 14443  
(f.eks. MIFARE ®, Legic ® Advant, HID ® SEOS)
:: Virtual Card Network (VCN): MIFARE ® Classic, MIFARE ® DESFire ® / 
EV1 / EV2 / EV3
:: Bluetooth Low Energy (BLE) under forberedelse

Driftsmåder Online: WirelessOnline (WO)
Offline: Virtual Card Network (VCN)

Batterier Type AA Mignon-celle 1,5V (alkalisk)

Antal 2 x

Levetid Op til 50.000 åbninger eller op til 5 år på 
standby

Miljøbetingelser Temperaturområde 0° C op til +65° C

Tæthedsgrad IP40

Egenskaber Radionetværk Direkte netværksforbindelse med 
integreret
LockNode (WO)

Signalering Akustisk (summer)
Visuel (LED - grøn / rød)

Offline adgang til lagrings-
muligheder

WO: op til 250, ved lukning offline
VCN: op til 1.000

Tidszonegrupper Afhængigt af systemintegrator

Antal medier, der kan admi-
nistreres pr. SmartLocker AX

Afhængigt af systemintegrator
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©  Copyright 2022, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring, Germany. 
Alle rettigheder forbeholdes. Tekster, billeder og grafikker er underlagt beskyttelsen om ophavsret.  
Indholdet i denne brochure må ikke kopieres, videregives eller ændres. Bindende tekniske data fremgår  
af vores systemhåndbog. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
SimonsVoss og MobileKey er registrerede varemærker tilhørende SimonsVoss Technologies GmbH.

Det er SimonsVoss

SimonsVoss, pioneren af trådløst styret låseteknik uden kabler 

tilbyder systemløsninger med et bredt produktsortiment til små, 

mellemstore og store virksomheder samt offentlige institutioner.

SimonsVoss‘ låsesystemer forbinder intelligent funktionalitet, høj 

kvalitet og prisvindende design Made in Germany. Som innovativ 

systemudbyder lægger SimonsVoss vægt på skalerbare systemer, 

høj sikkerhed, pålidelige komponenter, effektiv software og enkel 

 betjening. Dermed anses SimonsVoss som teknologisk førende 

inden for digitale låsesystemer. Mod til innovation, bæredygtig 

tankegang og handling samt høj anerkendelse fra medarbejdere 

og partnere er grundlaget for den økonomiske succes.

SimonsVoss er en virksomhed i ALLEGION Group – et globalt aktivt netværk inden for sikkerhed. 

 Allegion er repræsenteret i omkring 130 lande (www.allegion.com).

Tysk fremstillet kvalitet
For SimonsVoss er „Made in Germany“ en ægte forpligtelse: Alle produkter udvikles og fremstilles 

 udelukkende i Tyskland.

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4

85774 Unterföhring

Tyskland

Tlf. +49 89 992280

info-simonsvoss@allegion.com

www.simons-voss.com I www.allegion.com 

www.smartintego.com

For generel information om sikkerhed og vedligeholdelse, se www.simons-voss.com/dk/security.html

PB.SI-SLAX.DK – 2022.04


