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SMART LOCKER AX:
DET FÖRSTA SKÅPLÅSET  
MED SIMONSVOSS-KVALITET

I 25 år har våra digitala låslösningar ersatt mekaniska 

låssystem. De har slagit igenom eftersom de uppfyller högsta 

anspråk på säkerhet, bekvämlighet och tillförlitlighet:

::   ”Made in Germany” garanterar produkter av hög kvalitet med 

lång livslängd och hög tillförlitlighet.

::   Teknik som är i princip underhållsfri sörjer för effektiv drift.

::   Vår support står alltid till tjänst om du har frågor.

::   Tack vare ständiga innovationer och bakåtkompatibla 

systemkomponenter är våra koncept investeringssäkra.

Med SmartLocker AX finns nu det första SimonsVoss-systemet 

för olika typer av skåp. SmartLocker AX har maximal flexibilitet 

och monteras utan borrning på olika typer av skåpdörrar. Det kan 

användas inom tillverkningsindustrin, på sjukhus eller varför inte 

på klädskåp i gym, simhallar eller skolor. Smartlocker AX erbjuder 

enkel montering med minimalt underhåll och en flexibel, intuitiv 

och användarvänlig tillträdesadminstration med olika media och 

modern, framtidssäker teknik.
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SIMONS VOSS
SMART LOCKER AX

I översikt:

Optisk och akustisk återkoppling: En optisk och akustisk signal indikerar när låset  
öppnas eller stängs (kan stängas av). 

Kostnadseffektiva standardbatterier: Batterier av standardtyp innebär  
enkla och kostnadseffektiva batteribyten.

Lång livslängd: Upp till 50 000 aktiveringar eller upp till 5 års standby  
på en batteriuppsättning. 

Nödströmsförsörjning via USB: Om batterierna skulle bli helt urladdade kan  
SmartLocker AX få nödströmsförsörjning via en USB-port och på så sätt öppnas. 

Sabotagekontakt på höljets lock: Sabotageförsök av låset  
förmedlas till integratörens mjukvara.

Aldrig mer en blockerad regel: Den förspända regelfjädern förhindrar att  
regeln fastnar om skåpet är överfullt och föremål trycker mot skåpdörrens insida .

Regeladaptrar: Snabb och bekväm justering. Medföljande regeladaptrar möjliggör  
optimal inställning av låset för olika skåpsdörrar. 

Maximalt anpassningsbar: Smartlocker AX kan anpassas för alla typer av skåpsdörrar. 

SimonsVoss-design: Tidlös design i material av högsta kvalitet är SimonsVoss signum. 

Made in Germany. En självklarhet för oss.

Quick-Click-montering: Quick-Click-monteringssystem ger enkel montering  
utan extra fästpunkter eller anpassing av dörren. 
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SÄKERHET OCH  
FUNKTION I SYMBIOS

//  Högsta kvalitet  

Hos SmartLocker AX ser man SimonsVoss- 

kvaliteten redan i den eleganta och tidlösa  

designen. En optisk och akustisk signal  

indikerar när låset öppnas eller stängs. 

//  Framtidsinriktad teknik 

SmartLocker AX erbjuder den allra  

modernaste tekniken. Befintliga  

låssystem med SimonsVoss  

SmartIntego-komponenter kan utan  

problem byggas ut med SmartLocker AX.

//  Enkel administration 

Även alla som underhåller låsen kan räkna 

med en enkel, praktisk och kostnadseffektiv 

lösning när det gäller SmartLocker AX. Låsen 

använder standardbatterier som du enkelt 

kan byta själv. Om batterierna laddas ur helt 

trots det flerstegade batterivarningssystemet 

kan SmartLocker AX få nödströmsförsörjning 

via en USB-port och på så sätt ändå öppnas. 

Administrationen av tillträdesbehörigheter går 

enkelt och snabbt via integratormjukvaran.  

En förspänd regelfjäder förhindrar att regeln 

fastnar om skåpet är överfullt och föremål 

trycker mot skåpdörren från insidan.

//  Högsta säkerhet 

Med integration av Bluetooth-teknik (BLE)  

och vårt Secure Element (SE) är  

AX plattformen redan förberedd för säker 

mobil access i framtiden, och den integrerade 

sabotagekontakten i höljet minimerar risken 

för låsmanipulation.

Vi har tagit vår mångåriga expertkunskap när det gäller digitala lås till 
segmentet skåpslås. Naturligtvis är användarna i fokus, men vi har även haft 
dem som skall montera, underhålla och administrera låsen i åtanke. Detta har 
skapat en produkt med en symbios av form och funktion, där intelligent teknik 
och enkelt handhavande går hand i hand.
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MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN, 
EN LÖSNING: SMART LOCKER AX

Enkel och snabb installation, nästan underhållsfritt, flexibelt  
och i teknisk framkant. SmartLocker AX passar perfekt  
i många olika situationer.
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//  Industri och hantverk

Innan man får komma in på känsliga tillverk-

ningsavdelningar, exempelvis inom medicin-

teknik, måste man ofta lämna ifrån sig klädes-

plagg och värdesaker i en säkerhetssluss eller 

ett renutrymme. Här är nyckelfria skåplås som 

används med kort en idealisk lösning.

//  Skolor och universitet 

Snabb montering, okomplicerat underhåll, 

enkel administration av SmartCards. Det gör 

SmartLocker AX till en perfekt lösning för 

tekniker och fastighetsskötare i skolor och 

universitet.



//  Sport- och fritidsanläggningar

Tennishallen, golfklubben, gymmet eller  

simhallen: SmartLocker AX organiserar  

skåpanvändningen i omklädningsrummen. 

Sport- och fritidsanläggningar med låskom-

ponenter från SimonsVoss är rustade för 

framtiden. Ombyggnader och utbyggnader är 

okomplicerade att förverkliga eftersom inga 

kablar behövs och dörrarna inte skadas av 

några borrhål. 
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//  Coworking och delade kontor

Bland frilansare, startups och småföretag blir 

det allt populärare att hyra arbetsplats eller 

kontor på ett kontorshotell. Man slipper inte 

bara höga kontorshyror. Fler fördelar är en 

inspirerande atmosfär, social samvaro och 

gemensam tillgång till mötesrum och teknisk 

utrustning. Tillträdesbehörigheterna för hela 

kontorsutrymmen passar utmärkt att styra 

via olika integratorsystem, och separata skåp 

på arbetsplatsen kan skyddas mot obehörig 

åtkomst med SmartLocker AX.



//  Livsmedelsindustri
Vid produktion av livsmedel måste ovillkor- 

ligen föroreningar utifrån och kontamination 

med oönskade mikroorganismer förhindras. 

Det innebär ofta att man måste bära sär- 

skilda arbetskläder. Den bästa lösningen här 

är att göra SmartLocker AX till en del av det 

integratorsystem som reglerar behörigheter i 

hela företaget för enklast handhavande. 

//  Farmaci och kemi
Globalt gällande GMP-föreskrifter säkerställer 

att läkemedel tillverkas med högsta kvalitet. 

Målet är bland annat att förhindra kontamina-

tion av produkter och medarbetare. En viktig 

del i detta är byte av kläder och förvaring av 

dem i ett skåp. Med ett personligt SmartCard 

kan ni inte bara styra det nya digitala skåplå-

set SmartLocker AX utan alla anslutna  

SimonsVoss-låskomponenter
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//  Sjukhus och rehabiliteringskliniker
Beroende på risknivå måste läkare, medar-

betare och vårdpersonal hålla privata kläder 

strikt avskilda från arbetskläder för att förhindra 

spridning av bakterier. Privata ägodelar kan 

förvaras säkert i ett skåp som är utrustat med 

ett SmartLocker AX. Även patienter behöver en 

säker förvaringsplats för sina personliga till-

hörigheter. Skåp i patienternas rum kan också 

enkelt förses med ett SmartLocker AX.  I båda 

fallen innebär förlust av ett behörigt ID-medium 

inget problem. Det kan enkelt spärras.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Mått Öppningsdiameter  
i skåpet

19 mm (dubbel D-form)

Lås (B × H × D) 59 × 75 × 21 mm

Utvändig läsare (B × H × D) 41,3 × 75,3 × 20 mm

Regel (B × H × D) 15 × 20 × 3 mm 

Läsmetod ::  Läsmetod Wireless Online: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / 
EV1 / EV2 / EV3, UID (card serial number) enligt ISO 14443  
(t.ex. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS)
::  Virtual Card Network (VCN): MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / 
EV1 / EV2 / EV3
::  Bluetooth Low Energy (BLE) ready

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

Batterier Typ AA batteri 1,5 V (Alkaline)

Antal 2 ×

Livslängd Upp till 50 000 aktiveringar eller  
upp till 5 års standby

Omgivningsvillkor Temperaturområde +0 °C till +65 °C

Skyddsklass IP40

Egenskaper Trådlöst nätverk Direkt anslutning med integrerad
LockNode (WO)

Signalering Akustisk (summer)
Visuell (LED grön/röd)

Lagringsbara tillträden 
offline

WO: upp till 250 med lås offline
VCN: upp till 1 000

Tidszonsgrupper Beroende på systemintegrator

Antal medier som kan han-
teras per SmartLocker AX

Beroende på systemintegrator
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SimonsVoss och MobileKey är registrerade varumärken som tillhör SimonsVoss Technologies GmbH.

Om SimonsVoss

SimonsVoss, pionjären inom fjärrstyrd, kabellös låsteknik, erbjuder 

systemlösningar med ett brett produktutbud för områdena SOHO, 

små och stora företag samt offentliga inrättningar. Låssystemen 

från SimonsVoss kombinerar intelligent funktionalitet, hög kvalitet 

och prisbelönt tysk design Made in Germany. SimonsVoss är en 

innovativ systemleverantör som sätter värde på skalbara system, hög 

säkerhet, tillförlitliga komponenter, effektiv programvara och enkel 

användning. SimonsVoss är teknikledande inom digitala låssyetm 

och vår fokus på innovation, hållbart tänkande och handlande samt 

uppskattning av våra medarbetare och samarbetspartner är nyckeln 

till vår framgång. 

SimonsVoss är ett företag i ALLEGION Group – ett globalt nätverk inom området säkerhet. 

Allegion är representerat i cirka 130 länder runt om i världen (www.allegion.com).

Tysk Kvalitet
För SimonsVoss är „Made in Germany“ inte en slogan utan en garanti. Alla våra produkter och system 

utvecklas och tillverkas i vårt eget produktionscenter i Osterfeld, Tyskland

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4

85774 Unterföhring

Tyskland

Tfn. +49 89 992280

info-simonsvoss@allegion.com

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

www.smartintego.com

För allmän säkerhets- och underhållsinformation, besök www.simons-voss.com/se/security.html
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