
NEXT GENERATION 
KEYLESS. NOW.

SmartLocker AX
The finest in keyless security
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SMART LOCKER AX:
DET FÖRSTA SKÅPLÅSET  
MED SIMONS VOSS-KVALITET

I 25 år har våra digitala låslösningar ersatt mekaniska 

låssystem. De har slagit igenom eftersom de uppfyller  

högsta nivå av säkerhet, bekvämlighet och tillförlitlighet:

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

med lång livslängd och hög tillförlitlighet.

::   Teknik som är i princip underhållsfri innebär effektiv drift.

::   Enkel administration med SimonsVoss-programvara.

::   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 

innebär dels enkel och intuitiv montering samt underhåll och 

tillträdesadministration med modern och framtidssäker teknik.  

Användarvänlig låsning och upplåsning med olika medier  

(till exempel transponder, kort, armband) 
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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: När det gäller förbrukningsartiklar som batterier 
behöver man inte beställa några komplicerade reservdelar till SmartLocker AX. Det är enkelt 
och kostnadseffektivt att byta batterier. 

Lång livslängd: Upp till 50 000 aktiveringar utan batteribyte, beroende på lästeknik och 
driftläge. 

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: Ett manipulationsförsök kan visas i LSM-programmet. 

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

Regeladaptrar: Snabb och bekväm justering. De medföljande regeladaptrarna möjliggör 
optimal inställning av låset i skåpdörren. 

Maximalt anpassningsbar: Plattformen har en passande variant för varje skåpdörr. 

SimonsVoss-design: Tidlös design av hög kvalitet i SimonsVoss-stil. 

Made in Germany. En självklarhet för oss.

Quick-Click-montering: Med vårt Quick-Click-system blir monteringen ännu enklare och 
det behövs inga ytterligare fästpunkter. 
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SÄKERHET OCH KOMFORT  
UPPHÖR INTE VID DÖRREN.

//  Högsta kvalitet  

Hos SmartLocker ser man SimonsVoss- 

kvaliteten redan i den eleganta, högvärdiga 

och tidlösa designen. En optisk och akustisk 

signal indikerar när låset öppnas eller stängs. 

//  Framtidsinriktad teknik 

SmartLocker AX erbjuder den allra modernaste 

tekniken. Redan befintliga SimonsVoss-lås-

system kan utan problem byggas ut med 

SmartLocker.

//  Enklaste administration 

SmartLocker är även en enkel, praktisk och 

kostnadseffektiv lösning för alla som under-

håller låsen eller hanterar tillträdesbehörig-

heter, transpondrar och SmartCards. Låsen 

använder standardbatterier som du 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 är 

enkel och snabb. Använd programmerings-

enheten offline eller via trådlöst nätverk, 

bekvämt från arbetsplatsen. En förspänd 

regelfjäder förhindrar att regeln fastnar när 

skåpet är överfullt och föremålen trycker mot 

skåpdörren från insidan.

//  Högsta säkerhet 

Tack vare integration av Bluetooth-teknik 

(BLE) och Secure Element (SE) erbjuder 

den nya AX-elektronikplattformen redan 

idag möjligheter för säker kommunikation i 

framtiden. En sabotagekontakt på höljets  

lock ökar säkerheten vid manipulation.

Vi har överfört vår mångåriga expertkunskap när det gäller låskomfort till 
området skåplås. Naturligtvis har vi skåpens användare i åtanke, men även 
alla som ägnar sig åt montering och underhåll samt administration av 
lås, transpondrar och kort. Detta skapar en symbios av intelligent teknik, 
intelligenta lösningar och maximal komfort.
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MÅNGA ANVÄNDNINGS-
OMRÅDEN, 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 eller transponder en idealisk 

lösning.

//  Skolor och universitet 

Snabb montering, okomplicerat underhåll, 

enkel administration av transpondrar och 

SmartCards. Det gör SmartLocker till en per-

fekt lösning för tekniker och fastighetsskötare i 

skolor och universitet.



//  Sport- och fritidsanläggningar

Tennishallen, golfklubben, gymmet eller sim-

hallen: SmartLocker organiserar skåpanvänd-

ningen i omklädningsrummen.  

Sport- och fritidsanläggningar med ett låssys-

tem från SimonsVoss är rustade för framtiden. 

Ombyggnader och utbyggnader är okomplice-

rade 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 mobil och teknisk 

utrustning. Tillträdesbehörigheterna för hela 

kontorsutrymmen passar utmärkt att styra 

med det digitala låssystemet 3060, och sepa-

rata skåp på arbetsplatsen kan skyddas mot 

obehörig åtkomst med SmartLocker. 



//  Livsmedelsindustri
Vid produktion av livsmedel måste ovillkor-

ligen föroreningar utifrån och kontamination 

med oönskade mikroorganismer förhindras. 

Det innebär ofta att man måste bära särskilda 

arbetskläder. Den bästa lösningen här är att göra 

SmartLocker till en del av det SimonsVoss- 

låssystem som reglerar behörigheter i hela 

företaget. 

//  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 en personlig transponder 

eller ett SmartCard kan man inte bara använda 

det digitala skåplåset SmartLocker utan även 

alla SimonsVoss-lås i dörrar, hissar och reläer. 
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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.

Även patienter behöver en säker förvaringsplats 

för sina personliga tillhörigheter. Skåp i patien-

ternas rum kan också enkelt förses med ett 

Smart Locker. 

I båda fallen innebär förlust av ett behörigt 

ID-medium inget problem. Det kan enkelt 

spärras enkelt direkt på skåpet.
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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 x 75,3 x 20 mm

Regel (B × H × D) 15 × 20 × 3 mm 

Läsmetod :: Aktiv transponderteknik
::  Passiv (MIFARE® Classic och DESFire®)
:: Hybrid (aktiv och passiv)
:: Bluetooth Low Energy (BLE) i förberedelse

Drifttyper Offline, virtuellt nätverk och online (kan kombineras)

Batterier Typ AA mignonbatteri 1,5 V (Alkaline)

Antal 2 ×

Livslängd Upp till 50 000 aktiveringar eller upp  
till 5 års standby (beroende på lästeknik 
och driftläge)

Omgivningsvillkor Temperaturområde +0 °C till +65 °C

Skyddsklass IP40

Egenskaper Trådlöst nätverk Nätverksförberedd med integrerad 
LockNode (kan eftermonteras)

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

Lagringsbara tillträden 
offline

3 000

Tidszonsgrupper 100 + 1

Antal medier som kan han-
teras per SmartLocker AX

Upp till 64 000
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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

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