
De intelligente
SmartHandle
fra SimonsVoss

KEYLESS WORLD

The finest in keyless security



KEYLESS WORLD – 
MED DE INTELLIGENTE  
SMART HANDLE  
FRA SIMONS VOSS

Digital adgangskontrol til døre i eksisterende byggeri og nybyggeri

Som alle SimonsVoss låsekomponenter er de intelligen-

te SmartHandle 3062 og SmartHandle AX af højeste 

kvalitet, hvad materiale, teknik og design angår. De kan 

til enhver tid eftermonteres, sammenkobles og betjenes 

med velkendte identifikationsmedier. Det er muligt tak-

ket være komplet kompatibilitet opad og bagud for alle 

SimonsVoss systemkomponenter: Transponder af første 

generation låser stadig den dag i dag SmartHandle AX 

fra den nyeste systemplatform.

//  Kombination af fleksibilitet og sikkerhed

Med deres adaptive design, det brede udvalg af varianter 

og intelligente funktioner som f.eks. online-dørovervågning 

(DørMonitorering*) opfylder de intelligente SmartHandle 

de højeste krav til fleksibilitet. Det minimale energiforbrug 

og kombinationen af holdbar, robust mekanik med 

moderne teknik sørger for omkostningseffektivitet – alt 

Made in Germany.

Med SmartHandle 3062 og SmartHandle AX har SimonsVoss to variable, intelligente  
SmartHandle til yder- og inderdøre. De gemmer ikke kun på digitale og tekniske raffinementer –  
de er også et elegant blikfang, uden at være optisk fremtrædende.
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SKAB EN KEYLESS WORLD  
MED DE INTELLIGENTE SMART HANDLE FRA SIMONS VOSS

* DørMonitorering fås fra 2023 til europrofilvarianter





SMARTHANDLE AX

Next Generation Keyless:  
Det intelligente SmartHandle til inderdøre

Mere sikkerhed, mere komfort, mere intelligens: Det nye 

SmartHandle AX opnår et nyt kvalitetstrin. Det udvider 

siden 2018 udvalget af beslag fra SimonsVoss.

//  Øget fremtidssikkerhed og præstation

Den nye sikkerhedsarkitektur er en afgørende fordel ved 

SmartHandle AX. Et Secure Element, en separat enhed, 

gemmer og krypterer alle sikkerhedsrelevante data som 

f.eks. låseanlæggets adgangskode på en meget effektiv 

måde.  

//  Online-dørovervågning uden kabler

Derudover kan følsomme rum efter ønske forsynes med

DørMonitorering*. Den online-dørovervågning uden kabler 

registrerer, protokollerer og melder samtlige dørtilstande 

sensorstyret – hvad enten det er åben, lukket, låst eller 

åben for længe. Og alarmerer ved kritiske hændelser. 

//  Adaptivt design,  
fleksible udformningsmuligheder

SmartHandle AX er opbygget modulært. Det kan dermed  

tilpasses fleksibelt til dørtykkelse, afstandsmål og firkant 

til alle dørsituationer. Grebet kan monteres til højre eller til 

venstre. De optiske udformningsmuligheder med forskellige 

SimonsVoss greb og muligheden for at kombinere med 

almindelige håndtag fra velkendte producenter er enestå-

ende – en nyhed, som kun SimonsVoss tilbyder.

SmartHandle AX er starten på en ny og endnu mere effektiv generation  
af SimonsVoss systemkomponenter: "Next Generation Keyless".
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Vedvarende funktionsevne med 1 million 
cyklusser dokumenteret (DIN EN 1906)

Forskellige SimonsVoss grebsvarianter  
og forskelligfarvede finishes

Kan kombineres med greb  
fra velkendte producenter

Modulær opbygning: Dørtykkelse, afstandsmål og firkant  
kan tilpasses, grebet kan monteres til højre eller til venstre

Til det perfekte look: Returfjeder holder  
grebet i en vandret position (kun til SO)

* DørMonitorering fås fra 2023 til europrofilvarianter



Batterilevetid op til 300.000 aktivering  
eller op til ti års standby

Kan sammenkobles 
online og virtuelt

Anvendelse af op til  
64.000 medier



Modulær, sikker og fleksibel – Scandinavian Oval  
med mulighed for mekanisk lukning

...  eller som hængende version til døre  
med europrofil

Intelligent, flot 
og holdbart:  

SmartHandle AX  
overbeviser med en  

batterilevetid på op til 
300.000 aktiveringer



Kan også kombineres med en push bar

SmartHandle AX –  
indendørs til profildøre 
fra en bredde på 65 mm 
også egnet til montage  
på ovalrosetter



SMARTHANDLE 3062

Klassikeren til yderdøre

//  Øget indbrudssikkerhed

SmartHandle viser især sin intelligens ved døre, som 

bruges af mange og forskellige grupper af besøgende. 

Det kan styre op til 64.000 personer efter individuel 

berettigelse, sted og tid. Da elektronikken befinder sig 

på dørens indvendige side, er SmartHandle særdeles 

indbrudssikkert.

//  Online-dørovervågning uden kabler  
til europrofildøre

Derudover kan følsomme rum efter ønske forsynes med 

DørMonitorering.

Den online-dørovervågning uden kabler registrerer, 

protokollerer og melder samtlige dørtilstande 

sensorstyret – hvad enten det er åben, lukket, låst eller 

åben for længe. Og alarmerer ved kritiske hændelser.

Med sit flere gange hædrede, elegante design harmonerer 

det intelligente beslag optisk med vidt forskellige dørtyper. 

Det accepterer låsemedierne transponder og SmartCard 

og kan til enhver tid eftermonteres og sammenkobles 

uden problemer. 

SmartHandle 3062 kontrollerer pålideligt store besøgstal. Det er vejrbestandigt og fungerer 
uden kabel. Versionen til europrofildøre kan uden boring monteres med en eneste skrue inden 
for få minutter med den patenterede SnapIn-metode.
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SnapIn-montage 
uden boring (kun europrofil)

Batterilevetid op til  
150.000 aktiveringer

Borebeskyttelse med en adapterplade til en udvidet  
borebeskyttelse (leveres som ekstraudstyr til SO)

Forskellige SimonsVoss- 
grebsvarianter og coverbredder

DørMonitorering – Online-dørovervågning uden kabler til følsomme  
rum med alarmering ved kritiske hændelser (fås til europrofil)

Øget, certificeret 
indbrudsbeskyttelse



Vejrbestandig 
til yderdøre

Øget, certificeret 
indbrudsbeskyttelse

Anvendelse af op til 
64.000 medier



Sikkerhed – lige ved hånden.  
Øget indbrudsbeskyttelse iht. 
PAS 24-, SKG- og ES1-certificering  
(til europrofil) ...

Klassikeren til yderdøren –  
vejrbestandig, monteres uden kabel 
og i patenteret SnapIn-metode  
uden boring (europrofil)



Komfort møder sikkerhed og design:  
Det elegante dørgreb harmonerer optisk 
med forskellige dørtyper

... og med borebeskyttelsesplade 
til Scandinavian Oval profil



PRODUKTARK // SMARTHANDLE AX - EURO

//   TEKNISKE DATA

Landevarianter ::  Euro-PZ (A)
::  Swiss Round (B)

Mål
Variant A0/B0 (BxHxD)

66 x 120 x 21 mm

Mål
Variant A1/B1 (BxHxD)

66 x 140 x 21 mm

Mål
Variant A2/B2 (BxHxD)

66 x 174 x 21 mm

Krav til dørmål ::  Dørtykkelse: 38 - 200 mm
::  Afstandsmål: 70 - 110 mm
::  Firkant: 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10

Læseproces ::  Aktiv transponderteknologi 
::  Passiv (MIFARE® Classic og DESFire®) 
::  Hybrid (aktiv og passiv)
::  BLE ready

Driftsformer Online, virtuelt netværk og offline  
(kan kombineres)

Batteritype 4x CR2450 3 V litium

Batteriets levetid ::   Op til 300.000 aktiveringer eller  
op til ti års standby (aktiv)

::   Op til 200.000 aktiveringer eller  
op til ti års standby (passiv)

Temperaturområde Drift: -25°C til +50°C

Signalering Akustisk (buzzer) 
Visuel (LED – rød/grøn)

Adgange, der kan gemmes Op til 1.500

Tidszonegrupper 100+1

Antal medier, som kan admi-
nistreres pr. SmartHandle

Op til 64.000

Trådløst netværk Kan sammenkobles direkte med  
LockNode (kan eftermonteres)

Opgraderingsevne Firmware kan opgraderes

Certifikater ::   MPA Generelt typegodkendt certifikat
::   DIN EN 1634 
::   DIN EN 179
::   DIN EN 1906 (klasse 4)
::   DIN EN 1125
::   DIN EN 16867
::   PAS 24

//   VARIANTER

//   GREB A C

B D

A0 / B0 valgfrit med 
roset-afdækninger 
uden/med PZ-udsparing

//   FINISHES

Sølv/sortgrå

Messing/hvid

Sølv/hvid

A1 / B1 til indstikslå-
sens afstandsmål:  
70-79 mm

A3 til profildøre 
med ovalrosetter  
(50 mm hulbillede) – 
profilbredde min.  
65 mm

A4 til panikstangs-
adaption. Bemærk 
kompatibilitet

A2 / B2 til indstikslå-
sens afstandsmål:  
70-110 mm

C L



//   TEKNISKE DATA

Landevarianter ::  Euro-PZ (A)
::  Swiss Round (B)

Mål for SnapIn og konventio-
nel montage (BxHxD): 

Euro-PZ/Swiss Round
::  Smal: 41 x 224 x 16 mm 
::  Bred: 53 x 224 x 16 mm

Krav til dørmål ::  Dørtykkelse: 39 - 100 mm
::  Afstandsmål: 70 - 94 mm
::  Firkant: 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10

Læseproces ::  Aktiv transponderteknologi 
::   Passiv (MIFARE® Classic, Plus og 

DESFire®)
::  Hybrid (aktiv og passiv)

 Driftsformer Online, virtuelt netværk og offline  
(kan kombineres)

Batteritype 2x CR2450 3V litium

Batteriets levetid ::   Op til 150.000 aktiveringer eller  
op til ti års standby (aktiv)

::   Op til 65.000 aktiveringer eller  
op til seks års standby (passiv)

::   Op til 120.000 aktiveringer eller  
op til ti års standby (hybrid)

Temperaturområde Drift: -20°C til +50°C

Signalering Akustisk (buzzer) 
Visuel (LED, kun til passiv)

Adgange, der kan gemmes Op til 3.000

Tidszonegrupper 100+1

Antal medier, som kan admi-
nistreres pr. SmartHandle

Op til 64.000

Trådløst netværk Kan sammenkobles direkte med  
LockNode (kan eftermonteres)

Opgraderingsevne Firmware kan opgraderes

Certifikater ::   MPA Generelt typegodkendt certifikat
::   DIN EN 1634 
::   DIN EN 179
::   DIN EN 1906 (klasse 4)
::   DIN 18257 (ES1)
::   SKG
::   PAS 24

PRODUKTARK // SMARTHANDLE 3062 - EURO

//   FINISHES

Børstet rustfrit stål

Messing

//   GREB A

B D

C E

//   VARIANTER
Snap-In uden boring
Montage (SHA...A/B)

Fastgørelse til profildøre 
med mulighed for  
mekanisk lukning*
(SHH/SHI...E-L)

Fastgørelse til montage
ved rosetter med
mulighed for en  
mekanisk lukning*
(SHF/SHG...E-L)

* Lieferung mit zusätzlicher Adapterplatte für die Montage

Konventionel montage
med mulighed for 
mekanisk lukning
(SHA/SHC/SHD…C-L)



PRODUKTARK // SMARTHANDLE AX - SO

//   TEKNISKE DATA

Landevarianter ::  Scandinavian Oval

Mål
Variant E0/E1 (BxHxD)

66 x 174 x 21 mm

Krav til dørmål ::  Dørtykkelse: 38 - 200 mm
::  Afstandsmål: 105 mm
::  Firkant: 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10

Læseproces ::  Aktiv transponderteknologi 
::  Passiv (MIFARE® Classic og DESFire®) 
::  Hybrid (aktiv og passiv)
::  BLE ready

Driftsformer Online, virtuelt netværk og offline  
(kan kombineres)

Batteritype 4x CR2450 3 V litium

Batteriets levetid ::   Op til 300.000 aktiveringer eller op til 
ti års standby (aktiv)

::   Op til 200.000 aktiveringer eller op til 
ti års standby (passiv)

Temperaturområde Drift: -25°C til +50°C

Signalering Akustisk (buzzer) 
Visuel (LED – grøn/rød)

Adgange, der kan gemmes Op til 1.500

Tidszonegrupper 100+1

Antal medier,  
som kan administreres  
pr. SmartHandle

Op til 64.000

Trådløst netværk Kan sammenkobles direkte med  
LockNode (kan eftermonteres)

Opgraderingsevne Firmware kan opgraderes

//   CERTIFIKATER//   VARIANTER

//   GREB A C

B D

::     MPA Generelt typegodkendt 
certifikat

::     DIN EN 1634 
::     DIN EN 179
::     DIN EN 1906 (klasse 4)

//   FINISHES

Sølv/hvid

Sølv/sortgrå

Messing/hvid

E0  
Scandinavian Oval

E1   
Scandinavian Oval 
med mulighed for 
mekanisk lukning

C



//   TEKNISKE DATA

Landevarianter ::  Scandinavian Oval

Mål for  
Scandinavian Oval (BxHxD): 

::   Smal:  
41 x 224 x 16 mm 
48 x 230 x 19 mm inkl. montageplade 

::   Bred:  
53 x 224 x 16 mm 
59 x 230 x 19 mm inkl. montageplade

Krav til dørmål ::  Dørtykkelse: 33 - 94 mm
::  Afstandsmål: 96 og 105 mm
::  Firkant: 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10

Læseproces ::  Aktiv transponderteknologi 
::   Passiv (MIFARE® Classic, Plus og 

DESFire®)
::  Hybrid (aktiv og passiv)

Driftsformer Online, virtuelt netværk og offline  
(kan kombineres)

Batteritype 2x CR2450 3V litium

Batteriets levetid ::   Op til 150.000 aktiveringer eller op til  
ti års standby (aktiv)

::   Op til 65.000 aktiveringer eller op til 
seks års standby (passiv)

::   Op til 120.000 aktiveringer eller op til  
ti års standby (hybrid)

Temperaturområde Drift: -20°C til +50°C

Signalering Akustisk (buzzer) 
Visuel (LED, kun til passiv)

Adgange, der kan gemmes Op til 3.000

Tidszonegrupper 100+1

Antal medier,  
som kan administreres  
pr. SmartHandle

Op til 64.000

Trådløst netværk Kan sammenkobles direkte med  
LockNode (kan eftermonteres)

Opgraderingsevne Firmware kan opgraderes

//   CERTIFIKATER//   VARIANTER

//   GREB

B

A

D

::   MPA Generelt typegodkendt 
certifikat

::   DIN EN 1634 
:: DIN EN 179
:: DIN EN 1906 (klasse 4)

//   FINISHES

Børstet rustfrit stål

Messing

C E

PRODUKTARK // SMARTHANDLE 3062 - SO

Scandinavian Oval 
(SHB...) 

 

Scandinavian Oval  
med mulighed for  
mekanisk lukning  
(SHE...)
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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 | www.allegion.com

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