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Fire grundelementer danner basis for System 3060

Adgangsrettighederne  

bliver med LSM-software  

administreret centralt og  

overføres til digitale låse  

og identifikationsmedier.

På transponder eller SmartCard 

gemmes indehaverens 

adgangsrettigheder.  

Et identifikationssignal er 

nok til at åbne og lukke den 

pågældende dør.

Hele intelligensen gemmer sig 

i det digitale låsesystem: Den 

kender alle adgangsberettigede 

personer og udfører samtlige 

overvågnings- og kontrolfunktioner 

for den pågældende dør.

SÅDAN FUNGERER DIGITAL AFLÅSNING OG ÅBNING

Låsecylinder

Smartrelæ*

SmartHandle

Teknologi og 
identifikations-
medier 21 4Digital  

låsning
Central system- 
styring og  
programmering

Systemstyring 
Locking System  

Management (LSM)

Transponder SmartCard

Hvordan vil du tilslutte 

komponenterne i dit låsesystem 

til netværket? Offline, virtuelt, 

online? Eller på alle måder? 

I System 3060 står alle 

muligheder åbne. 

3 Driftsform /  
Netværks-
opkobling

LockNode til direkte  
netværksopkobling

Virtuel netværksopkobling

Offline.

Vil du hele tiden have styr på hvem der er gået ind i og ud 
af lokalerne? Betyder handlekraft at kunne reagere i realtid, 
når en dør i bygningen står åben uden at det er planlagt?
 
Denne fleksibilitet og sikkerhed tilbyder  
KEYLESS WORLD fra SimonsVoss.
 
Et bæredygtigt, digitalt berettigelseskoncept regulerer 
adgange i bygningen, transparent og pålideligt. Digitale
låsecylindere kan omkostningseffektivt eftermonteres uden 

ledninger og dermed sikre problemfri logning af samtlige 
adgange. Identifikationsmedier som transpondere og 
SmartCard sørger for fleksibilitet og komfort.
 
Står en dør åben uplanlagt, informerer den innovative  
DoorMonitoring-funktion i realtid om uregelmæssigheder.  
Kombinationen af online-administrations-, kontrol- og 
alarmfunktion er et konsekvent skridt mod større  
sikkerhed og transparens i bygningsadministration  
i fremtiden.

OPLEV KEYLESS WORLD

Digital adgang i kun fire trin
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 5 SYSTEM 3060

ElevatorerHovedindgang

Facility  
Management

Korridor med 
beskyttelsesfunktion

Transponder- 
terminal i det 

udendørs område

Gift- og  
medicinskabe

Bomme
Kunde- 

garderobeskabe

Dør med 
DoorMonitoring

EN HEL VERDEN AF 
DIGITALE LÅSESYSTEMER

Komfort, sikkerhed og transparens
med SimonsVoss Låsesystemer

// Mere kontrol og sikkerhed
Hos SimonsVoss betyder sikkerhed mere end blot at kunne 
spærre mistede nøgler omgående. Sikkerhed betyder også, 
at vores elektroniske nøgler er beskyttet mod uautorise-
ret kopiering. At følsomme områder takket være kabelfri 
dørovervågning (DoorMonitoring) kan kontrolleres centralt. 
Desuden logges hver aktivering.

// Mere komfort
En elektronisk nøgle til alle adgange, åbne og låse døre med et 
tryk på en knap - så er dørsikkerhed ingen hindring for medar-
bejdere og besøgende. Derudover har man når som helst det 
fulde overblik over, hvem der har adgang hvor og hvornår, og 
kan ændre adgangsrettigheder spontant og fleksibelt.

// Mere kvalitet
Siden vi begyndte som pionerer inden for digital låseteknik 
har vi altid fremstillet samtlige moduler på vores eget 

produktionsanlæg i Tyskland. Kvalitet Made in Germany 
betyder hos os: lang levetid og pålidelighed af de mekaniske 
moduler, problemfri drift – og ikke mindst minimalt 
energiforbrug.

// Mere service
Pålidelighed er en tillidssag. Hvad enten det er via  
hotline, på stedet eller remote. Vores service-teams  
står klar for vores kunder.

// Garanteret investeringssikkerhed
Det har altid været altafgørende for os, at SimonsVoss 
låseanlæg selv efter mange år kan udvides problemfrit og 
til overkommelig pris med ny software og nye komponenter. 
Derfor sikrer vi fuld kompatibilitet både opad og nedad for 
vores produkter og systemer.

 
LÅSESYSTEMER FRA SIMONSVOSS I NÆSTEN ALLE DØRSITUATIONER
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AKTIV-TEKNOLOGI

IDENTIFIKATIONSMEDIER 
OG PROGRAMMERING AF DEM

AKTIV-TEKNOLOGI | IDENTIFIKATIONSMEDIER OG PROGRAMMERING | 8



AKTIV-TEKNOLOGI | IDENTIFIKATIONSMEDIER OG PROGRAMMERING |

//  TEKNISKE DATA

:: Hus af sort plast (polyamid)
:: Mål: 42 x 13,7 mm (Ø x H)
:: Beskyttelsesklasse: IP 65, med pålimet hus: IP 66
:: Typisk læserækkevidde: op til 40 cm til låsecylinder/SmartHandle, 

op til 120 cm til Smartrelæ 
:: Batteritype: 1 x CR2032 3V lithium
:: Batterilevetid: 

op til 400.000 aktiveringer eller  
op til ti år på standby

:: Temperaturområde: –25 °C til +65 °C
:: Miljøklasse: III
:: Antal låse, der kan administreres   

pr. transponder: 
op til 304.000

:: Fleksibel gyldighed (aktivering/deaktivering):  
mere end 10 år

:: Lagring af dataposter: 
3 G1- og 4 G2-låsesystemer

:: Adgangsliste med op til 1.000 adgange kan gemmes 

Blå, rød eller brun, med sammenklæbet hus eller fortløbende 
nummerering Som password- eller brandvæsenstransponder, 
beskyttet mod eksplosion eller med ekstra chip - kun fantasien 
sætter grænser. Håndter ikke mindre end 304.000 låse med 
transponderen og åbn op til 1 mio. gange døre og porte med bare 
et enkelt batteri. 

Transponderen anvendes til identifikation i System 3060, til akti-
vering af digitale låsecylindere, SmartHandles og Smartrelæer. 

TRANSPONDER 3064

Ø
 4

2

13,7

Målangivelser i mm
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TRANSPONDER 3064

Transponder 3064 med mørkerød knap

Transponder 3064 med brun knap

//  PRODUKTVARIANTER

Transponder 3064  
med G2-funktionalitet som ID-medium i det digitale låsesystem 3060, i robust hus med blå knap, diameter 42 
mm, beskyttelsesklasse IP 65 TRA2.G2.

Version med mørkerød knap .ROT

Version med brun knap (fås kun i G2-version) .BRAUN

Version med fortløbende nummerering jf. kundens ønsker,  
mulighed for op til seks alfanummeriske tegn, minimum bestilling på 100 stk. .NR.K

Version med pålimet hus .SPEZ

Version til brandvæsenets nøglerør med G2-funktionalitet, fra indv. dia. 33 mm TRA.G2.FSR.

Kontakttransponder med G2-funktionalitet, med to tilslutningskabler,  
så den kan aktiveres via en potentialfri kontakt i en ekstern enhed TRA2.G2.SCHALT.

Version godkendt til eksplosionsbeskyttelseszone 1, certificering: Egensikkerhed ib, zone 1, gruppe IIC, T3, II2G TRA2.G2.EX.

Version med ekstra EM® 4102 RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) .RFID.EM

Version med ekstra EM® 4450 RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.EM4450 

Version med ekstra HITAG® 1 RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) .RFID.HITAG

Version med ekstra HITAG® 2 RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.HITAG2

Version med ekstra ATMEL® ATA5577 RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.AT5577

Version med ekstra HID® 1390 eProx RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) .RFID.HID

Version med ekstra MIFARE® Classic (1k) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) .RFID.MIFARE

Version med ekstra MIFARE® DESFire® EV2 (8k) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.DESFIRE8K
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TRANSPONDER 3064

Version med ekstra LEGIC® PRIME (MIM256) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) .RFID.LEGIC

Version med ekstra LEGIC® PRIME (MIM1024) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.LEGIC1024

Version med ekstra LEGIC® Advant (128) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) .RFID.ADVANT

Version med ekstra LEGIC® Advant (1024) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.ADVANT1024

Version med ekstra LEGIC® Advant (4096) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.ADVANT4096

10 Lanyards 
Højkvalitets-transponderrem til at hænge om halsen i SimonsVoss-design,  
med metalclips til fastgørelse af en transponder TRA.BAND

5 transponderhuse med blå knap, uden elektronik TRA.GH

5 transponderhuse med mørkerød knap uden elektronik TRA.GH.ROT

5 transponderhuse med brun knap uden elektronik TRA.GH.BRAUN

5 batterier til transponder (type: CR2032) TRA.BAT

11
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//  PRODUKTVARIANTER

PinCode-tastatur 3068 batteridrevet, trådløst 
pinkode-tastatur som identifikationsmedie 
i det digitale låsesystem 3060, 3 forskellige 
pinkoder, sølvfarvet hus i ABS-plast, 
beskyttelsesklasse IP 65 TRA.PINCODE

Pinkode-tastatur 3068 (til G2-systemer)
Batteridrevet, trådløs pinkode-terminal som 
identifikationsmedie i det digitale låsesystem 
3060, 500 forskellige brugere, sølvfarvet   
hus i ABS-plast, beskyttelsesklasse IP 65 TRA.PC.TERMINAL

5 batterier til pinkode-tastatur og  
Pinkodeterminal (type: CR 2032) TRA.BAT

Åbn dørene med en 4- til 8-cifret kode. Det ultraflade pinkodeta-
statur kan monteres trådløst både inde og ude, og sågar på glas. 
Spar tid og omkostninger, idet man f.eks. ved kongresser eller 
aftenmøder uddeler en speciel kode til indgangsdøren. 

Endnu mere sikkerhed opnår man med pinkodeterminalen: 
Her kan man kombinere indtastning af talkombinationen med 
transponderen.

//   TEKNISKE DATA  
PINKODE-TASTATUR/TERMINAL 3068

:: Sølvfarvet ABS-plasthus
:: Mål: 96 x 95,7 x 14 mm (H x B x D)
:: Vægt: ca. 100 g inkl. batterier
:: Beskyttelsesklasse: IP 65
:: Typisk læserækkevidde: op til 40 cm til låsecylinderen/Smart-

Handle, op til 120 cm til Smartrelæ
:: Batteritype: 2 x CR2032 3 V lithium
:: Batterilevetid : op til 100.000 aktiveringer  

op til ti år på standby 
:: 2-trins batteriadvarselssystem
:: Temperaturområde: –25 °C til +65 °C
:: Manipuleringsalarm
:: Aktivering af SimonsVoss tilkoblings-enhed
:: Antal brugere tastatur: 3 forskellige pinkoder  

Brugerantal terminal: 500 forskellige pinkoder 
:: Trådløs vægmontering
:: Belønnet med IF-Product-Design-Award 2006

PINKODETASTATUR 3068 
PINKODETERMINAL 3068

Målangivelser i mm

95,7

Ø 69

9
6
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 13      DIGITALE LÅSECYLINDERE

AKTIV-TEKNOLOGI

DIGITALE LÅSECYLINDERE 
3061
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//  TEKNISKE DATA

:: Standard-Europrofilcylinder jf. DIN 18252 / EN 1303 /  
DIN EN 15684, rustfrit stål, fritdrejende på begge sider

:: Knopdiameter: 30 mm
:: Basis-længde: 30 - 30 mm (yder-/indermål)
:: Totallængde: til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side), 

speciallængder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, version .WP: IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium CR2450 3V
:: Batterilevetid: op til 300.000 lukninger  

eller op til ti år på standby 
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C  

Opbevaring -35 °C til +50 °C
:: Der kan lagres 3.000 hændelser 
:: Tidszonegrupper: 100+1
:: Antal transpondere, der kan administreres pr. låsecylinder:  

op til 64.000
:: Antal låse, der kan administreres pr. transponder:  

op til 304.000
:: Kan netværksopkobles direkte med integreret LockNode  

(netværks-knopkappe WNM.LN.I) eller via ekstern LockNode  
med ekstra dørovervågningsfunktion

AKTIV-TEKNOLOGI | DIGITALE LÅSECYLINDERE | 14

DIGITAL EUROPROFIL 
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 – FD

Den digitale låsecylinder 3061 er et ægte multitalent. Ud over at 
åbne og lukke tilbyder den, alt efter udførelsen, et utal af intel-
ligente funktioner med hændelseslog af op til 3.000 adgange, 
tidszonestyring, Event-Management og dørovervågning.

Strømforsyningen for op til 300.000 lukninger sker via integrere-
de knapceller. Montage og udskiftning - som nyinstallation eller 
opgradering - sker kabelfrit i en håndevending. Cylinderen kan 
fungere offline, delvist i netværk eller online i WaveNet-netværket 
efter eget valg.

Yderside Inderside

Ø
30

Ø
30

30,90 30,90

9,3

4,74,7 30,50 30,50

Målangivelser i mm
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DIGITAL EUROPROFIL 
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 – FD

Version med knapstyring

Messingudførelse

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Euro profil dobbelt knopcylinder 3061 – FD med G2-funktionalitet
længde 30–30 mm, fritdrejende på begge sider rustfrit stål, egnet til områder, hvor cylinderen skal 
kunne åbnes ude fra og inde fra med transponderen, f.eks. korridorer, yderdøre, indendørs Z4.30-30.FD.G2

Messingudførelse, for døre med messingfarvede beslag .MS

Version med tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Version med ”knapstyring”, til døre der skal kunne betjenes indefra uden transponder .TS

Version med VdS-godkendelse klasse AZ, SKG-godkendelse SKG - 3-stjernet, egnet til døre hvor
der kræves forhøjet indbrudsbeskyttelse, kan ikke leveres med ZK .SKG

Version i VdS-udførelse 
Med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog, VdS-godkendelse klasse BZ,  
SKG-godkendelse SKG - 3 stjerner, sammen med bloklåsfunktionen ved tilsvarende installation
kan indsættes op til klasse VdS C/SG 6 .ZK.VDS

Multispærre-version, fra længde 35-30 mm, til brug i døre med tilholderlåse, kan ikke kombineres med 
SKG og VdS .MR

Brandhæmmende version til øget rækkevidde, til anvendelse i stål- og branddøre .FH

Vejrbestandig version 
Beskyttelsesklasse IP 66. Til brug i yderdøre og i døre, der er udsat for stærke vandstænk.  
Fra længde 30-35 mm, kan ikke kombineres med TS, med MR er kun elektronikknappen tætnet .WP

Havvandsbestandig version  
(kan kun leveres i forbindelse med WP, kan ikke kombineres med TS, MR, SKG og VDS) .SW

Netværksknopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, autokonfiguration WNM.LN.I

LÆNGDER (Alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 65 mm til 80 mm f.eks. Z4.40-40.FD

Totallængde fra 85 mm til 100 mm f.eks. Z4.40-60.FD

Totallængde over 100 mm til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side!) f.eks. Z4.65-75.FD

Totallængde over 140 mm eller over 90 mm på den ene side på forespørgsel

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, version til autokonfiguration,  
også egnet til eftermontering WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i design fra Z4.KNAUF7 (rustfrit stål, diameter  
35 mm, til tungtgående døre), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF7.

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i designet for Z4.KNAUF12 (rustfri stål, V4A, 
højglanspoleret), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF12.

15
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DIGITAL EUROPROFIL  
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 – ANTIPANIK 2

//  TEKNISKE DATA

:: Europrofil Antipanikcylinder jf. DIN 18252 / EN 1303 / DIN 
EN 15684

:: Knopdiameter: 30 mm
:: Basis-længde: 30-30 mm (yder-/indermål)
:: Totallængde: op til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene 

side), speciallængder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, version .WP (Elektronikknop): IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium CR2450 3V
:: Batterilevetid: op til 300.000 lukninger  

eller op til ti år på standby 
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C  

Opbevaring -35 °C til +50 °C
:: Der kan lagres 3.000 hændelser 
:: Tidszonegrupper: 

G2: 100+1
:: Antal transpondere, der kan forvaltes pr. låsecylinder: op til 

64.000
:: Antal låse, der kan forvaltes pr. transponder: op til 304.000
:: Kan netværksopkobles direkte med integreret LockNode  

(netværks-knopkappe WNM.LN.I) eller via ekstern LockNode  
med ekstra dørovervågningsfunktion 

Antipanikcylinderen er specielt udviklet til brug på flugt- og red-
ningsveje. Den nye AP-2 cylinder er fritdrejende på begge sider, 
så at låsen kan åbnes og låses fra begge sider med en berettiget 
transponder. I paniksituationer er det alligevel muligt at åbne 
døren uden transponder takket være antipaniklåsens funktioner 
Den må kun indsættes i låse, hvor der er udstedt tilladelse til det.

Målangivelser i mm

Ø
30

Ø
30

31,3

9,2

31 31 31,3

IndersideYderside
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DIGITAL EUROPROFIL  
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 – ANTIPANIK 2

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Europrofil dobbeltknopcylinder 3061 – Antipanik 2 med G2-funktionalitet,
længde 30–30 mm, fritdrejende på begge sider, rustfrit stål, egnet til brug i antipaniklåse Z4.30-30.AP2.FD.G2

Messingudførelse, til døre med messingfarvede beslag .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Version med ”knapstyring”, til døre der skal kunne betjenes indefra uden transponder  
(længde fra 35-30 mm) .TS

Version med VdS-godkendelse klasse AZ, SKG-godkendelse SKG - 3-stjernet, egnet til døre hvor
der kræves forhøjet indbrudsbeskyttelse, kan ikke leveres med ZK .SKG

Version i VdS-udførelse 
Fra længde 35 -30 mm, med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog, VdS-godkendelse 
klasse BZ, SKG-godkendelse SKG 3 stjerner, kan anvendes sammen med bloklåsfunktionen ved 
tilsvarende installation op til klasse VdS C/SG 6 .ZK.VDS

Brandhæmmende version til øget rækkevidde, til anvendelse i stål- og branddøre . .FH

Vejrbestandig version 
Beskyttelsesklasse IP 66 (kun elektronikknoppen). Til brug i yderdøre og i døre, der er udsat for stærke 
vandstænk. Fra længde 30-35 mm, kan ikke kombineres med .TS .WP

Version uden inderknop, kan ikke leveres i kombination med TS, SKG og ZK.VDS, egnet f.eks. til døre,  
der er forsynet med et sikkerhedshåndtag på indersiden, indvendigt mål er altid 30 mm .OK

Netværksknopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, autokonfiguration WNM.LN.I

LÆNGDER (Alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 65 mm til 80 mm f.eks.Z4.40-40.AP / AP2

Totallængde fra 85 mm til 100 mm f.eks.Z4.40-55.AP / AP2

Totallængde over 100 mm til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side!) f.eks.Z4.50-55.AP / AP2

Totallængde over 140 mm eller over 90 mm på den ene side på forespørgsel

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, version til autokonfiguration, også 
egnet til eftermontering WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i design fra Z4.KNAUF7 (rustfrit stål, diameter  
35 mm, til tungtgående døre), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF7.

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i designet for Z4.KNAUF12 (rustfri stål, V4A, 
højglanspoleret), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF12.

17
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DIGITAL EUROPROFIL  
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 – COMFORT

//  TEKNISKE DATA

:: Standard-Europrofilcylinder jf. DIN 18252 / EN 1303 /  
DIN EN 15684

:: Knopdiameter: 30 mm
:: Basis-længde: 30-30 mm (yder-/indermål)
:: Totallængde: op til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene 

side), speciallængder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, Version .WP IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium CR2450 3V
:: Batterilevetid: op til 300.000 lukninger  

eller op til ti år på standby 
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C  

Opbevaring -35 °C til +50 °C
:: Der kan lagres 3.000 hændelser 
:: Tidszonegrupper: 

G2: 100+1
:: Antal transpondere, der kan administreres pr. låsecylinder: 

G2: op til 64.000
:: Antal låse, der kan administreres pr. transponder: 

G2: op til 304.000
:: Kan netværksopkobles direkte med integreret LockNode  

(netværks-knopkappe WNM.LN.I) eller via ekstern LockNode  
med ekstra dørovervågningsfunktion

Målangivelser i mm

Digital låsecylinder med kapslet elektronikmodul jf. DIN 18252 /  
DIN EN 15684 / EN 1303
:: Indersiden fast tilkoblet
:: Elektronikside udvendigt
:: Frit programmerbar
:: Aktivtransponder som medium 
:: Adgangskontrol, adgangslog og tidszonestyring
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
:: Kan netværksopkobles direkte gennem udskiftning 

 af en knopkappe 4,7 4,730,90 30,50 30,50 30,90
Ø

30

Ø
30

9,3Yderside Inderside
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DIGITAL EUROPROFIL  
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 – COMFORT

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Europrofil dobbeltknopcylinder 3061 – Comfort med G2-funktionalitet
Længde 30–30 mm, passiv side er fast tilkoblet, kan derfor betjenes fra indersiden uden transponder, 
rustfrit stål, egnet til f.eks. kontordøre, indgangsdøre til lejligheder og villaer,
Fordøre Z4.30-30.CO.G2

Messingudførelse, til døre med messingfarvede beslag .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Multispærre-udførelse, til anvendelse i døre med tilholderlåse .MR

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (ved længde 30-30 mm er kun elektronikknoppen 
tætnet). Til brug i yderdøre og til døre, der er udsat for stærke vandstænk. Fra længde 30-30 mm .WP

Havvandsbestandig version (kan kun leveres i forbindelse med .WP), kan ikke kombineres med .MR .SW

Netværksknopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, autokonfiguration WNM.LN.I

LÆNGDER (Alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 65 mm til 80 mm f.eks. Z4.40-40.CO

Totallængde fra 85 mm til 100 mm f.eks. Z4.40-60.CO

Totallængde over 100 mm til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side!) f.eks. Z4.65-75.CO

Totallængde over 140 mm eller over 90 mm på den ene side på forespørgsel

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, version til autokonfiguration, også 
egnet til eftermontering WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i design fra Z4.KNAUF7 (rustfrit stål, diameter  
35 mm, til tungtgående døre), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF7.

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i designet for Z4.KNAUF12 (rustfri stål, V4A, 
højglanspoleret), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF12.
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//  FUNKTIONSMÅDE

DoorMonitoring-cylinderen er baseret på den nuværende standard 
FD-cylinder, som er udstyret med følgende nye funktioner:

Identificering af døråbningsstatus via en sensor i cylinderskruen
:: I dørkarmen anbringes en permanentmagnet. Dette eksterne  

magnetfelt genkendes af sensoren i cylinderskruen

Identificering af låsestatus via medbringeren 
:: En sensor i cylinderen overvåger medbringerens bevægelser og  

genkender rigelens position

Indsamling og bearbejdning af oplysningerne
:: Samtlige oplysninger bearbejdes af elektronikken i knoppen og  

gemmes dér og/eller videresendes til LSM via Wavenet.

Analyse via LSM
:: Aktuel dørstatus for alle Doormonitoring-cylindere vises i matrix  

i LSM*
:: Enhver statusændring for alle DoorMonitoring-cylindere på et  

låseanlæg registreres på en liste
:: I forbindelse med eventagenten kan man videresende alarmer,  

f.eks. hærværksforsøg ved dørene, overskridelse af åbningstiderne 
eller uberettigede adgangsforsøg under overvågningstidsrummet,  
pr. e-mail, SMS eller pop-up vindue

//  FORDELE

:: Standard-Europrofilcylinder jf. DIN 18252 / EN1303 /  
DIN EN 15684 / EN 1303 til indbygning i Europrofillåse jf. 
DIN 18251. Godkendt til indbygning i låse jf. DIN 18250

:: Trådløs dørovervågning
:: Nem komplettering, enkel montering
:: Overblik over status på overvågede døre  

med et museklik
:: Melding om kritiske hændelser som f.eks. hærværksforsøg, døre 

der ikke låser ind til følsomme områder osv.
:: Problemfri integration i SimonsVoss' øvrige løsninger. 

DIGITAL EUROPROFIL
DOBBELTKNOPCYLINDER
3061 – DOOR MONITORING

Den digitale låsecylinder 3061 sætter ny målestok inden for 
området objektsikkerhed i DoorMonitoring-udførelsen. Foruden 
låse- og adgangskontrolfunktionerne tilbyder den en kompakt 
dørovervågning. En sensor i cylinderskruen overvåger status og 
statusændringerne i døren. Åben, lukket, rigel kørt helt ind eller 
ud, 1 gang eller 2 gange spærret eller åben i for lang tid - disse 
oplysninger videresendes aktivt via WaveNet til LSM Locking 
System Management Softwaren, hvor de bearbejdes. 

Målangivelser i mm

4,7 5,731,30 30,50 35,50 34,40
Ø

30

Ø
30

9,6Yderside Inderside
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DIGITAL EUROPROFIL
DOBBELTKNOPCYLINDER
3061 – DOOR MONITORING

//  TEKNISKE DATA

:: Europrofil DoorMonitoring-cylinder jf. DIN 18252 / EN 1303 /  
DIN EN 15684, rustfrit stål, fritdrejende på begge sider

:: Knopdiameter: 30 mm
:: Basis-længde: 30-35 mm (yder-/indermål)
:: Totallængde: op til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side), 

speciallængder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, version .WP (Elektronikknop): IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium CR2450 3V
:: Temperaturområde: Drift –25 °C til +65 °C  

Opbevaring -35 °C til +50 °C
:: Ca. 800 dørstatus kan gemmes
:: Tidszonegrupper: 100+1
:: Der kan administreres op til 64.000 transpondere pr. låsecylinder
:: Der kan administreres op til 304.000 låse pr. transponder
:: Kan opkobles direkte i netværk med integreret LockNode  

(Netværks-knopkappe WNM.LN.I)

// INDSAMLING AF OVERVÅGNINGSDATA

Følgende oplysninger indsamles af DoorMonitoring-cylinderen:
:: Dør åben eller lukket
:: Forsøg på indbrud/manipulation  ved hjælp af en ekstern magnet 

når døren er låst
:: Dør låst eller aflåst sikkert
:: Åbning af cylinderen med en berettiget transponder
:: Adgangsforsøg med en ikke-berettiget transponder
:: Registrering af dato og klokkeslæt

//  SYSTEMKRAV OG AFHÆNGIGHED AF ANDRE 
PRODUKTER

LSM (fra version 3.2)
:: LSM Basic (kun dokumentation af dørstatus muligt)
:: LSM Business eller LSM Professional til onlineovervågning  

sammen med LSM Network xx, LSM Online
:: LSM DM Calibrate som tilvalg til hjælp ved montage af 

DoorMonitoring-cylinder

Netværk
:: WaveNet-netværk nødvendigt til online-overvågning

Andet
:: Der skal bestilles en intelligent cylinderskrue til cylinderen,  

hvis længde er afhængig af boltens mål
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//  PRODUKTVARIANTER

Digital Europrofil dobbeltknopcylinder 3061 – DM DoorMonitoring med G2-funktionalitet Længde 30-35 
mm, fritdrejende på begge sider, inklusive adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog, rustfrit 
stål, egnet til brug i døre, der skal overvåges nøje, f.eks. indgangsdøre, laboratoriedøre, døre til serverrum 
 Bemærk: Ikke egnet til tilholderlåse med drev. Til netværksopkobling kræves en
ekstra netværkskappe (WNM.LN.I). Z4.30-35.DM.FD.ZK.G2 

Digital Europrofil dobbeltknopcylinder 3061 – DM DoorMonitoring - antipanik, til brug i paniklåse med 
G2-funktionalitet, i øvrigt som beskrevet under .DM.FD Z4.30-35.DM.AP2.FD.ZK.G2

Intelligent cylinderskrue til DoorMonitoring -cylinder se under tilbehør  
til aktivcylindere

Messingudførelse, egnet til døre med messingfarvede beslag (kan kun leveres til DM.FD) .MS

Version ”knapstyring”, egnet til døre, der skal kunne betjenes indefra uden transponder, f.eks. 
kontordøre, indgangsdøre til boliger .TS

Multispærre-udførelse, fra længde 35-35 mm, til brug i døre med tilholderlåse, (fås kun til DM.FD) .MR 

Brandhæmmende version til øget rækkevidde, til anvendelse i stål- og branddøre .FH

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (elektronikknop). Til brug i yderdøre og til døre, der er 
udsat for stærke vandstænk. Ikke i kombination med TS. .WP

LÆNGDER (Alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 70 mm til 80 mm z.B. Z4.40-40.DM.FD

Totallængde fra 85 mm til 100 mm z.B. Z4.40-60.DM.FD

Totallængde over 100 mm til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side!) z.B. Z4.65-75.DM.FD

Totallængde over 140 mm eller over 90 mm på den ene side På forespørgsel

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, version til autokonfiguration, også 
egnet til eftermontering WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i design fra Z4.KNAUF7 (rustfrit stål, diameter  
35 mm, til tungtgående døre), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF7.

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i designet for Z4.KNAUF12 (rustfri stål, V4A, 
højglanspoleret), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF12.

DIGITAL EUROPROFIL
DOBBELTKNOPCYLINDER
3061 – DOOR MONITORING
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DIGITAL EUROPROFIL 
HALVCYLINDER 3061. 

//  TEKNISKE DATA

:: Standard-Europrofilcylinder jf. DIN 18252 / EN 1303 /  
DIN EN 15684

:: Knopdiameter: 30 mm
:: Basis-længde: 30-10 mm
:: Totallængde: maks. 100 mm (yderside maks. 90 mm),  

special længder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, version .WP (knop): IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium CR2450 3V
:: Batterilevetid: op til 300.000 lukninger  

eller op til ti år på standby
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C  

Opbevaring -35 °C til +50 °C
:: Der kan lagres 3.000 hændelser 
:: Tidszonegrupper: 

G2: 100+1
:: Antal transpondere, der kan administreres pr. låsecylinder: 

G2: op til 64.000
:: Antal låse, der kan administreres pr. transponder: 

G2: op til 304.000
:: Kan netværkopkobles direkte med integreret LockNode 

(netværks-knopkappe WNM.LN.I) eller via ekstern LockNode  
med ekstra dørovervågningsfunktion 

Digital halvcylinder med kapslet elektronikmodul jf. DIN 18252 / 
DIN EN 15684 / EN 1303 til særligt brug, f.eks. til brug i garageporte 
eller garderobebokse:
:: Halvcylinder med selvaflåsning (SL) til brug i 
 svinghåndtag til kontakt- og serverskabe
:: Aktivtransponder som medium 
:: Adgangskontrol, adgangslog og tidszonestyring
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
::  Kan netværkopkobles direkte ved udskiftning   

af knopkappen

Ø
30

30,50

9,3

114,60

Målangivelser i mm
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DIGITAL EUROPROFIL 
HALVCYLINDER 3061. 

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Europrofil halvcylinder 3061 med G2-funktionalitet
længde 30-10 mm, knop kan ikke afmonteres, rustfrit stål, egnet til f.eks. skranker og garderobeskabe Z4.30-10.HZ.G2

Halvcylinder med selvaflåsning, ikke i kombination med MR, MS, DK og WP .SL

Messingudførelse, egnet til døre med messingfarvede beslag, længde fra 35–10 mm .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Version med aftagelig knop, egnet f.eks. til montering bag paneler uden hul til profilcylinder .DK

Halvcylinder i multispærre-udførelse, til anvendelse i døre med tilholderlåse, knoppen kan afmonteres .MR

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (knop). Til brug i yderdøre og til døre, der er udsat for 
stærke vandstænk .WP

Havvandsbestandig version (leveres kun i forbindelse med .WP), kan ikke kombineres med .MR .SW

Version med reduceret rækkevidde .VR

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 45 mm til 70 mm totallængde f.eks. Z4.60-10.HZ

Totallængde fra 75 mm til 100 mm (maks. 90 mm på ydersiden!) f.eks. Z4.80-10.HZ

Totallængde over 90 mm på ydersiden På forespørgsel

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, version til autokonfiguration, også 
egnet til eftermontering WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i design fra Z4.KNAUF7 (rustfrit stål, diameter  
35 mm, til tungtgående døre), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF7.

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i designet for Z4.KNAUF12 (rustfri stål, V4A, 
højglanspoleret), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF12.
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//  TEKNISKE DATA

:: Europrofil DoorMonitoring-halvcylinder jvf. DIN 18252 /  
EN 1303 / DIN EN 15684, rustfrit stål, fritdrejende på begge sider

:: Knopdiameter: 30 mm
:: Basis-længde: 35-10 mm (yder-/indermål)
:: Totallængde: op til maks. 100 mm (maks. 90 mm på den ene 

side), speciallængder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse IP 54, version .WP (knop): IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium CR2450 3V
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C  

Opbevaring -35 °C til +50 °C
:: Der kan gemmes ca. 800 dørstatus
:: Tidszonegrupper: 100+1
:: Der kan administreres op til 64.000 transpondere pr. låsecylinder
:: Der kan administreres op til 304.000 låse pr. transponder
:: Kan kobles direkte i netværk med integreret LockNode 

(Netværks-knopkappe WNM.LN.I)

DIGITAL EUROPROFIL 
HALVCYLINDER  
3061 – DOOR MONITORING

Den digitale halvcylinder 3061 sætter i sin udførelse ny målestok 
for DoorMonitoring-objektsikkerhed.  
Foruden låse- og adgangskontrolfunktionerne tilbyder den en 
kompakt dørovervågning. En sensor i cylinderskruen overvåger 
status og statusændringerne i  døren. Åben, lukket, rigel kørt 
helt ind eller ud, 1 gang eller 2 gange spærret eller åben i for 
lang tid - disse oplysninger videresendes aktivt via WaveNet til 
LSM Locking System Management Systemsoftwaren, hvor de 
bearbejdes. 34,40 5,70 35,50 11

9,60

Ø
30

Målangivelser i mm
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//  PRODUKTVARIANTER

Digital Europrofil halvcylinder 3061 – DM DoorMonitoring med G2-funktionalitet længde 35-10 mm, 
knop kan ikke afmonteres, knop IP65, inklusive adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog, 
rustfrit stål, egnet til bomme eller garderobeskabe, der skal overvåget specielt.
Bemærk: Ikke egnet til tilholderlåse med drev. Til netværksopkobling kræves en ekstra  
netværkskappe (WNM.LN.I). Z4.35-10.DM.HZ.ZK.G2 

Intelligent cylinderskrue til DoorMonitoring-cylinder se under tilbehør  
til aktivcylindere

Messingudførelse, egnet til døre med messingfarvede beslag, længde fra 35–10 mm .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog, fra længde 35-10 mm .ZK

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (knop). Til brug i yderdøre og til døre, der er udsat for 
stærke vandstænk. .WP 

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 50 mm til 70 mm f.eks. Z4.60-10.HZ

Totallængde over 70 mm til 100 mm (maks. 90 mm på ydersiden) f.eks. Z4.80-10.HZ

Totallængde over 90 mm på ydersiden på forespørgsel

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, version til autokonfiguration, også 
egnet til eftermontering WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i design fra Z4.KNAUF7 (rustfrit stål, diameter  
35 mm, til tungtgående døre), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF7.

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i designet for Z4.KNAUF12 (rustfri stål, V4A, 
højglanspoleret), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF12

DIGITAL EUROPROFIL 
HALVCYLINDER  
3061 – DOOR MONITORING



Digital Swiss Round-cylinder 3061 – Comfort

Digital SwissRound halvcylinder 3061
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//  TEKNISKE DATA

:: Swiss Round Comfort og halvcylinder
:: Aftagelig knop ved halvcylinderen
:: Knopdiameter: 30 mm
:: Basis-længde: Comfortcylinder: 30-30 mm, halvcylinder  

30–10 mm
:: Totallængde: maks. 100 mm (yderside maks. 90 mm).  

Speciallængder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, version .WP (knop): IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium CR2450 3V
:: Batterilevetid: op til 300.000 lukninger  

eller op til ti år på standby
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C  

Opbevaring -35 °C til +50 °C
:: Der kan lagres 3.000 hændelser 
:: Tidszonegrupper: 

G2: 100+1

DIGITALE SWISS-CYLINDERE 
3061

Digital cylinder med kapslet elektronikmodul i Swiss Round-profil. 
Til specielle applikationer, f.eks. til anvendelse i garageporte eller 
i garderobebokse. 

Målangivelser i mm

37,6 30
11 11

Ø
30

:: Antal transpondere, der kan forvaltes pr. låsecylinder: op til 64.000
:: Antal låse, der kan forvaltes pr. transponder: op til 304.000
:: Kan netværksopkobles direkte med integreret LockNode 

(netværks-knopkappe WNM.LN.I) eller via ekstern LockNode  
med ekstra dørovervågningsfunktion

Ø
30

Ø
30

30 3037,6 37,6

Yderside Inderside
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DIGITALE SWISS-CYLINDERE 
3061

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Swiss Round-cylinder 3061 – Comfort med G2-funktionalitet, inderknoppen kan betjenes
uden transponder, længde 30-30 mm, rustfrit stål Z4.SR.30-30.CO.G2

Digital Swiss Round halvcylinder 3061 med G2-funktionalitet
Længde 30–10 mm, knoppen kan afmonteres, rustfrit stål Z4.SR.30-10.HZ.G2

Messingudførelse, egnet til døre med messingfarvede beslag, kan kun leveres til Swiss Round
Comfortcylinder .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Multispærre-udførelse, til anvendelse i døre med tilholderlåse, kan kun leveres til Swiss Round
halvcylinder .MR

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (kun elektronikknop). Til brug i yderdøre og til døre, der 
er udsat for stærke vandstænk. .WP

Netværksknopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, autokonfiguration WNM.LN.I

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Længder fra 65 mm til 80 mm
eller 45 mm til 70 mm ved halvcylinderen

f.eks. Z4.SR.30-40...
f.eks Z4.SR.60-10.HZ...

Længder fra 85 mm til 100 mm
f.eks. fra 75 mm til 100 mm ved halvcylinderen (maks. 90 mm på ydersiden)

f.eks. Z4.SR.45-40...
f.eks. Z4.SR.80-10.HZ

Totallængde over 100 mm til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side) (ikke til halvcylindere) f.eks. Z4.SR.50-55...

Længder over 140 mm eller over 90 mm på den ene side eller over 90 mm ved halvcylinder på forespørgsel

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, version til autokonfiguration, også 
egnet til eftermontering WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i design fra Z4.KNAUF7 (rustfrit stål, diameter  
35 mm, til tungtgående døre), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF7.

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i designet for Z4.KNAUF12 (rustfri stål, V4A, 
højglanspoleret), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF12.
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DIGITALE LÅSECYLINDERE 
3061 
SCANDINAVIAN OVAL

//  TEKNISKE DATA

:: Scandinavian Oval profilcylinder
:: Knopdiameter: 30 mm
:: Basis længde: versionen til ydersiden: 41,3 mm, versionen til 

indersiden: 30 mm
:: Totallængde: op til maks. 86,3 mm, speciallængder på 

forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: inderknop IP 54,  

vejrbestandig version af cylinderen til ydersiden IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium type CR2450 3V
:: Batterilevetid: op til 300.000 lukninger  

eller op til ti år på standby 
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C  

Opbevaring -35 °C til +50 °C
:: Der kan lagres 3.000 hændelser 
:: Tidszonegrupper: 100+1
:: Der kan administreres op til 64.000 transpondere pr. låsecylinder
:: Der kan administreres op til 304.000 lukninger pr. transponder
:: Kan kobles direkte i netværk med integreret LockNode 

(Netværks-knopkappe WNM.LN.I)

Digital låsecylinder med kapslet elektronikmodul jf. DIN EN 15684 
/ EN 1303 til indbygning i døre med Scandinavian Oval Profil:
:: Frit programmerbar
:: Aktivtransponder som medium 
:: Option for adgangskontrol, protokollering og tidszonestyring
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
:: Kan efterfølgende netværkopkobles direkte ved udskiftning af 

knopkappen

Målangivelser i mm

36,20 41,3 7,7

Ø
30 35

,0
0

17
,8
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DIGITALE LÅSECYLINDERE 
3061
SCANDINAVIAN OVAL

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Scandinavian Oval Cylinder 3061 med G2-funktionalitet
Til ydersiden, totallængde 41,3 mm, rustfrit stål Z4.S0.A40.G2

Digital Scandinavian Oval cylinder 3061, kan betjenes uden transponder
Til indersiden, totallængde 31,9 mm, rustfrit stål Z4.SO.I30

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (kun elektronikknop). Til brug i yderdøre og til døre, der 
er udsat for stærke vandstænk. .WP

Havvandsfast version .SW

Netværksknopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, autokonfiguration WNM.LN.I

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde 61,3 mm pr. profil f.eks. Z4.SO.A60...

Totallængde op til 86,3 mm pr. profil f.eks. Z4.SO.A80...

Totallængde over 86,3 mm pr. profil på forespørgsel

TILBEHØR

Forlængelsesstykke SO og RS cylindere. Stykket tillader en forlængelse  
af medbringeren i Scandinavian cylinder med op til 75 mm.
Indhold: 5 stk. Z4.SO.EXT.

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, version til autokonfiguration, også 
egnet til eftermontering WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i design fra Z4.KNAUF7 (rustfrit stål, diameter  
35 mm, til tungtgående døre), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF7.

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i designet for Z4.KNAUF12 (rustfri stål, V4A, 
højglanspoleret), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF12.
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DIGITALE LÅSECYLINDERE 
3061 
SCANDINAVIAN ROUND

//  TEKNISKE DATA

:: Scandinavian Round Profilcylinder
:: Knopdiameter: 30 mm
:: Basis længde: versionen til ydersiden: 41,3 mm, 

ved versionen til indersiden: 30 mm
:: Totallængde: op til maks. 86,3 mm, speciallængder på fore-

spørgsel
:: Beskyttelsesklasse: inderknop IP 54,  

vejrbestandig version af cylinderen til ydersiden IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium type CR2450 3V
:: Batterilevetid: op til 300.000 lukninger  

eller op til ti år på standby 
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C  

Opbevaring -35 °C til +50 °C
:: Der kan lagres 3.000 hændelser 
:: Tidszonegrupper: 100+1
:: Der kan administreres op til 64.000 transpondere pr. låsecylinder
:: Der kan administreres op til 304.000 lukninger pr. transponder
:: Kan kobles direkte i netværk med integreret LockNode 

(Netværks-knopkappe WNM.LN.I)

Digital låsecylinder med kapslet elektronikmodul jf. DIN EN 15684 
/ EN 1303 til indbygning i døre med Scandinavian Round Profil:
:: Frit programmerbar
:: Aktivtransponder som medium 
:: Valgfri adgangskontrol, protokollering og tidszonestyring
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
:: Kan efterfølgende netværksopkobles direkte ved udskiftning af 

knopkappen

Målangivelser i mm
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DIGITALE LÅSECYLINDERE 
3061
SCANDINAVIAN ROUND

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Scandinavian Round Cylinder 3061 med G2-funktionalitet
Til ydersiden, totallængde 41.3 mm, rustfrit stål Z4.RS.A40.G2.

Digital Scandinavian Round Cylinder 3061, kan betjenes uden transponder
Til indersiden, totallængde 31,9 mm, rustfrit stål Z4.RS.I30.

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (kun elektronikknop). Til brug i yderdøre og til døre, der 
er udsat for stærke vandstænk. .WP

Netværksknopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, autokonfiguration WNM.LN.I

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde 61,3 mm pr. profil f.eks. Z4.RS.A60...

Totallængde op til 86,3 mm pr. profil f.eks. Z4.RS.A80...

Totallængde over 86,3 mm pr. profil på forespørgsel

TILBEHØR

Forlængelsesstykke SO og RS cylindere. Stykket tillader en forlængelse af medbringeren i 
Scandinavian cylinder med op til 75 mm.
Indhold: 5 stk. Z4.RS.EXT.

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, version til autokonfiguration, også 
egnet til eftermontering WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i design fra Z4.KNAUF7 (rustfrit stål, diameter  
35 mm, til tungtgående døre), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF7.

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i designet for Z4.KNAUF12 (rustfri stål, V4A, 
højglanspoleret), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF12.
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DIGITALE LÅSECYLINDERE 
3061 
KNOPPER OG TILBEHØR

//  PRODUKTVARIANTER

KNOPPER / KNOPKAPPER I RUSTFRIT STÅL TIL CYLINDERENS ELEKTRONIKSIDE

TN4-standard-kappe, børstet rustfrit stål Z4.KAPPE1.

Knop i rustfrit stål, diameter 35 mm, med griberinge til forbedret greb Z4.KNAUF7.

KNOPKAPPER I PLAST TIL CYLINDERENS ELEKTRONIKSIDE

I TN4-design, sølvfarvet plast, diameter 30 mm, egnet ved lav signalstyrke Z4.KNAUF9.

Sølvfarvet plast, diameter 35 mm, med griberinge til forbedret greb Z4.KNAUF3.

KNOPPER I RUSTFRIT STÅL TIL CYLINDERENS PASSIVSIDE

I TN3-design, rustfrit stål, diameter 30 mm, griberinge til forbedret greb Z4.KNAUF1.

I TN4-design, rustfrit stål, diameter 30 mm, med griberinge til forbedret greb, ikke egnet til Swiss Round cylinder Z4.KNAUF6.

Rustfrit stål, diameter 30 mm, forkortet med 12 mm til ca. 21 mm længde, f.eks. ved trange rumlige forhold eller i 
klinikområder, ikke egnet til Swiss Round cylinder

Z4.KNAUF4.

Rustfrit stål, diameter 42 mm, med griberinge til forbedret greb, ikke egnet til Swiss Round cylinder Z4.KNAUF2.

KNOPSÆT I RUSTFRIT STÅL/PLAST

Konisk knopsæt bestående af knopkappe til elektroniksiden og knop til cylinderens passivside, rustfrit stål 
(elektroniksiden) / plast (passivside), diameter 30 / 36 mm med griberinge til forbedret greb, fremspring på >4 mm i 
cylinderen er nødvendig på begge sider

Z4.KNAUF8.

KNOPPER/KNOPKAPPER I RUSTFRIT STÅL V4A

Knopkappe til cylinderens elektronikside, rustfrit stål V4A højglanspoleret,diameter 35 mm, til havvandsbestandig brug Z4.KNAUF12.

Knop til cylinderens passivside, rustfrit stål V4A, diameter 30 mm, til havvandsbestandig brug Z4.KNAUF13.

Knop til cylinderene elektronikside, rustfrit stål V4A, diameter 30 mm, havvandsbestandig brug Z4.KNAUF14.

KNOPSÆT / KNOPKAPPE I MESSING

Knopsæt messing mat, bestående af knop til passivside og knopkappe til elektroniksiden af cylinderen, diameter 30 mm, 
med griberinge til forbedret greb, til døre med messingfarvede beslag, kun egnet til Europrofil

Z4.KNAUF5.

TN4-Kappe poleret messing Z4.KAPPE2.

Knop til tungtgående døre  

(Z4.KNAUF3, Z4.KNAUF7, Z4.KNAUF12)

Knop til tungt gående døre 

(Z4.KNAUF2)

Afkortet knop 

(Z4.KNAUF4)
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//  TEKNISKE DATA

:: Varianter: Euro-PZ, Swiss Round
::   Mål (BxHxD):  

Variant A0/B0: 66 x 120 x 21 mm 
Variant A1/B1: 66 x 140 x 21 mm 
 65 x 174 x 21 mm

::   Læsemetode: 
Aktiv transponderteknologi,  
Passiv (MIFARE® Classic og DESFire®), Hybrid, BLE ready

::   Driftsmåder: online, virtuelt netværk og offline 
(kan kombineres)

::   Batteritype: 4x CR2450 3V Lithium
::   Batterilevetid: op til 300.000 aktiveringer eller op til  

10 år på standby (aktiv). Op til 200.000 aktiveringer eller  
op til 10 år på standby (passiv).

::   Temperaturområde: Drift: -25 °C til +50 °C 
Opbevaring (korttids): -40 °C til +50 °C 
Opbevarings (langtids): 0 °C til +30 °C

::   IP-klasse: IP40.
::   Feedback: Akustisk (brummer), visuelt (LED - grøn/rød)
::   Adgange der kan gemmes: Op til 3.000
::   Tidszonegrupper: 100+1
::   Antal medier, der kan forvaltes pr. SmartHandle AX:  

op til 64.000
::    Radionetværk: Kan kobles direkte i netværk med integreret  

LockNode (kan altid eftermonteres)
:: Firmware der kan opgraderes

//  FORDELE

:: Batterilevetid: Op til 300.000 aktiveringer eller op til 10 år på 
standby (aktiv). Op til 200.000 aktiveringer eller op til 10 år på 
standby (passiv).

::    Plads til skønhed: AX-beslaget i det karakteristiske adaptive 
design kan kombineres med gængse håndtag fra kendte produ-
center.

::    Reagere fleksibelt i alle situationer på stedet: SmartHandle AX 
kan tilpasses dørtykkelse, afstandsmål og firkant. Håndtaget 
kan monteres til højre eller venstre.

::    Made in Germany. En selvfølgelighed for os. SmartHandle AX har 
bevist sin langtidsholdbare kvalitet gennem 1 million cyklusser. 
(DIN EN 1906)

::    Efterfølgende udvidelse til online eller ekstra funktionaliteter 
som DoorMonitoring* er altid muligt. Investeringssikkerhed er en 
del af løfterne fra SimonsVoss.

::    Driftssikkerhed er afgørende. Derfor har vi investeret i mekanisk 
og elektronisk kvalitet og stabilitet med AX beslaget. For eksem-
pel råder SmartHandle AX over et højpræcisions håndtagsspil.

 :: Sikkerhed på AX-platformen: Vi er først tilfredse, når alt er sikret. 
Intrinsic Security Architecture (ISA) med Secure Element er 
SmartHandle AX’ hjerteblod.

::    Høj kompatibilitet til nedjustering og driftssikkerhed: Man kan 
sågar åbne SmartHandle AX med en transponder af første 
generation.

DIGITALT  
SMART HANDLE AX

Kan man gøre noget godt endnu bedre? Ja! Vores nye generation 
”SmartHandle” orienterer sig konsekvent mod kravene hos vores 
brugere, og på den måde sætter vi nye standarder. Takket være 
den modulære opbygning, de mange varianter og innovative funk-
tioner som BLE og Phone2Door (fra 2019) bringer SimonsVoss 
med SmartHandle AX et nyt intelligent niveau, komfort og sikker-
hed frem til døren.

Målangivelser i mm

Variant A1/B1 Variant A0/B0
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Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE AX

PROFIL

A0 – Euro-PZ, stående montage, mulighed for mekanisk tvangsstyring A0.

A1 – Euro-PZ, hængende montage, til et afstandsmål i låsen på 70 til 79 mm A1.

A2 – Euro-PZ, hængende montage, til et afstandsmål i låsen på 70 til 110 mm A2.

B0 – Swiss Round, stående montage, mulighed for mekanisk tvangsstyring B0.

B1 – Swiss Round, hængende montage, til et afstandsmål i låsen på 70 til 79 mm B1.

B2 – Swiss Round, hængende montage, til et afstandsmål i låsen på 70 til 110 mm B2.

DIGITALT  
SMART HANDLE AX 

//  GRUNDVERSIONER

SmartHandle 3062 SmartHandle AX

Inderdøre x

Yderdøre x

Rørrammedøre x x

Glasdøre x

Push-bar på 
inderdøre

x

Indret den individuelle KEYLESS WORLD med to generationer 
SmartHandle:  SmartHandle 3062 og SmartHandle AX overbevi-
ser både med design, funktionalitet og kompatibilitet.

Begge beslag kan betjenes med de kendte identifikationsmedier 
og er tilpasset forskellige dørsituationer.
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DIGITALT  
SMART HANDLE AX 

//  OPTIONER

Beskrivelse Bestillingskode

UDVENDIG ROSET

Ingen rosetafdækning 0

Rosetafdækning uden låsecylinderåbning 1

Rosetafdækning med låsecylinderåbning 2

INDVENDIG ROSET

Ingen rosetafdækning 0

Rosetafdækning uden låsecylinderåbning 1

Rosetafdækning med låsecylinderåbning 2

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

Uden håndtag 0

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

 U-Form G (gering) D

HÅNDTAGSVARIANTER INDVENDIG

uden håndtag 0

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

OVERFLADE

sølv / sortgrå 1

sølv / hvid 2

messing / hvid 7
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Beskrivelse Bestillingskode

DØRTYKKELSE

38 – 60 mm S

59 – 80 mm M

79 – 100 mm L

100 – 200 mm X

FIRKANT

7 mm 07

8 mm 08

8,5 mm 85

9 mm (til branddøre og nødudgangslåse skal man samtidig bestille optionen FH) 09

10 mm 10

LÆSETEKNIK (til hybrid angives Aktiv og MIFARE)

Permanent indkoblet (uden elektronik) 0

Aktiv A

MIFARE® M

OPTIONER (marker gerne flere)

G2-teknologi G2.

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Godkendt til branddøre og nødudgangslåse .FH

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

LockNode, der kan integreres i det digitale beslag, til direkte netværksopkobling af SmartHandle AX med 
autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.S2

DIGITALT  
SMART HANDLE AX 
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DIGITALT  
SMART HANDLE AX 

Beskrivelse Bestillingskode

TILBEHØR

Adapter til montering af et håndtag fra FSB med fastgørelsesmåden ASL eller AGL (att. kompatibilitetslisten!) S2.ADAPTERSET.FSB

Adapter til montering af et håndtag fra GLUTZ (att. kompabilitetslisten!) S2.ADAPTERSET.GLUTZ

Håndtag indvendigt og udvendigt til eftermontering, angiv håndtagsvariant A, B, C eller D og firkant 7, 8 eller 9 S2.LEVER.x.x

Firkant i længderne S, M, L eller X og diameter 7, 8, eller 9, angiv længde og diameter S2.SQUARE.x.x

Cover til variant A0/B0 sortgrå S2.COVER.0.SG

Cover til variant A0/B0 hvid S2.COVER.0.W

Cover til variant A1/B1 sortgrå S2.COVER.1.SG

Cover til variant A1/B1 hvid S2.COVER.1.W

Cover til variant A2/B2 sortgrå S2.COVER.2.SG

Cover til variant A2/B2 hvid S2.COVER.2.W

Omløbermøtrik til roset, 50stk. pakning S2.SLEEVENUT

Skruesæt S,M,L eller X), angiv længde (10 stk. pakning) S2.SCREW.x

Justeringsbøsning til varianterne A0/B0 10 poser à 2 x 3 stk. (i tre forskellige længder) S2.COMPSHELL

Rosetafdækning uden låsecylinderåbning til eftermontering S2.ROSE

Rosetafdækning med låsecylinderåbning til eftermontering S2.ROSEPZ

Bøsning fra 8 mm til 8,5 mm diameter (10 stk.) SH.HUELSE.8.5

Blindcylinder 15-15 mm til Euro-PZ til at lukke PZ-huller i døren BLINDZYLINDER.PZ

Blindcylinder 15-15 mm til Swiss Round il at lukke PZ-huller i døren BLINDZYLINDER.SR
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Beskrivelse Bestillingskode

LÅSEKASSE TIL MONTERING AF SMART HANDLE AX PÅ GLASDØRE

Låsekasse dormakaba Office Junior til glasdøre, forberedt til SmartHandle AX, DIN
venstre, firkant 8 mm, forberedt til glasdøre, med vertikale boringer i en afstand af 80 mm,   
Huldiameter 50 mm (SmartHandle skal bestilles separat; kun varianten A1 er kompatibel) S2GL08A72L

Låsekasse dormakaba Office Junior til glasdøre, forberedt til SmartHandle AX, DIN højre,  
firkant 8 mm, forberedt til glasdøre, med vertikale boringer i en afstand af 80 mm,
huldiameter 50 mm (SmartHandle skal bestilles separat; kun varianten A1 er kompatibel) S2GL08A72R

Bemærk: Producenten af glasdørbeslaget er dormakaba.  
Vedr. tilbehør eller yderligere informationer henviser vi til producenten direkte.

TILBEHØR

Cover til låsekasse dormakaba Office Junior til glasdøre, forberedt til SmartHandle AX S2GLCOVER

HJÆLP TIL BESTILLING AF DIGITALT SMART HANDLE

Man kan downloade en guide til bestilling af det digitale SmartHandle på www.simons-voss.com under 
forhandlerafsnittet / download produkter.

DIGITALT  
SMART HANDLE AX 
TIL GLASDØRE

//  GRUNDVERSIONER



DIGITALT  
SMART HANDLE AX
SAMMENSÆTNING AF VARENUMRE MED EKSEMPEL:

Kode for digitalt SmartHandle = SV-S2
Profil:  A0 = Euro-PZ, stående montage 

A1 = Euro-PZ, hængende montage til afstandsmål 70-79 mm 
A2 = Euro-PZ, hængende montage (lang) til afstandsmål 70-110 mm 
A3 = Euro-PZ, stående montage til metalrammedøre 
B0 – Swiss Round, stående montage, mulighed for mekanisk tvangsstyring 
B1 = Swiss Round, hængende montage, til afstandsmål 70-79 mm

              B2 = Swiss Round, hængende montage (lang) til afstandsmål 70-110 mm

Udvendig roset: 0 = ingen      1 = uden låsecylinderåbning      2 = med låsecylinderåbning

Indvendig roset: 0 = ingen      1 = uden låsecylinderåbning      2 = med låsecylinderåbning 

Grebsvarianter udvendigt:  0 = uden håndtag 
A = L-form R (rund bøjet) 
B = L-form G (gering) 
C = U-form R (rund bøjet) 
D = U-form G (gering) 
Adaptersæt til fremmed håndtag optionelt

Håndtagsvarianter indendørs:  0 = uden håndtag 
A = L-form R (rund bøjet) 
B = L-Form G (gering) 
C = U-form R (rund bøjet) 
D = U-form G (gering) 
Adaptersæt til fremmed håndtag optionelt

Overflade:  1 = sølv / sortgrå   2 = sølv / hvid    7 = messing / hvid 

Dørtykkelse:  S = 38 -60 mm 
M = 59-80 mm 
L = 79-100 mm 
X = 100-200 mm

Firkant:  07 = 7 mm 
08 = 8 mm 
85 = 8,5 mm 
09 = 9 mm 
10 = 10 mm

Læseteknik:  (til hybrid angives Aktiv og MIFARE) 
A = Aktiv, M = MIFARE®

Optioner:  (flere optioner kan anvendes) 
G2 = G2-teknologi 
ZK = adgangskontrol, tidszonestyring  
og protokollering 
 FH = godkendt til branddøre og nød- 
udgangsaflåsninger

SV-S2 A0 1 2. A A. 1. M 08. A G2

=SV-S2.A0.12.AA.1.M08.A.G2
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224 mm

14 mm

AKTIV-TEKNOLOGI | DIGITALT SMART HANDLE 3062 |

:: Temperaturområde: Drift: -20 °C til +50 °C
:: Opbevaring (korttids): -40 °C til +70 °C 

Opbevarings (langtids): 0 °C til +30 °C
:: Feedback: Akustisk (brummer)
:: Adgange der kan gemmes: op til 3.000
:: Tidszonegrupper: 

G2: 100+1 
:: Antal transpondere,  

der kan forvaltes pr. cylinder: op til 64.000
:: Antal lukninger,  

der kan forvaltes pr. transponder: op til 304.000
:: Forskellige varigheds-/åben tider
:: Netværkskompatibilitet: Kan netværksopkobles direkte med 

integreret LockNode (kan eftermonteres når som helst)
:: Firmware der kan opgraderes

//  UNIKKE KENDETEGN

Takket være den innovative montage bortfalder boring af huller 
i døren. Dermed bliver de eksisterende døre ikke beskadiget og 
montagetiden reduceres kraftigt.

//  SYSTEMKRAV OG  
AFHÆNGIGHED AF ANDRE PRODUKTER

LSM 3.1 eller nyere, Programmeringsværktøj SmartCD.G2

//  TEKNISKE DATA

:: Typer: Euro-PZ (JF. DIN 18252 / EN1303), Swiss Round, 
Scandinavian Oval

:: Mål (BxHxD):  
Smal: 41 x 224 x 14 mm 
Bred: 53 x 224 x 14 mm

:: Mål SO (BxHxD):  
Smal: 48 x 230,2 x 21,75 mm 
Bred: 59 x 229,2 x 21,75 mm

:: Mål SO DP (BxHxD):  
Smal: 48 x 230,2 x 24,75 mm 
Bred: 59 x 229,2 x 24,75 mm

:: Læsemetode: Transponderteknologi (aktiv)
:: Batteritype: 2x CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid : op til 150.000 aktiveringer eller  

op eller op til 10 år på stand by

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062

Det digitale beslag fra SimonsVoss kombinerer intelligent 
adgangskontrol-funktionalitet med et elegant og ergonomisk 
udseende. Bag dets smalle, flade design skjuler sig højinnovativ 
teknologi.

Ved udviklingen af det nye beslag SmartHandle 3062 blev der 
især lagt vægt på kravene til indsats i det udendørs område.  
Ud over aktivteknologien står SmartHandle også til rådighed i en 
SmartCard-variant, og det kan anvendes i døre, der er forsynet 
med Euro-PZ, Swiss Round og Scandinavian Oval-indstikslåse.

Bredde på beslag

Firkant

Målangivelser i mm
A

fs
ta

nd

Dørtykkelse
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 

Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062

Digitalt SmartHandle 3062 – SnapIn med G2-funktionalitet
Digitalt beslag til montering på døre, med en håndtagslås forberedt til Europrofil eller Swiss Round, 
ydersiden kan kun betjenes med SimonsVoss-transponder, indersiden er altid tilkoblet.

SHA*...A**........1G2***
SHA*...B**........1G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – konventionel fastgørelse med G2-funktionalitet
Digitalt beslag til montering på døre, med en håndtagslås forberedt til Europrofil eller Swiss Round, 
ydersiden kan kun betjenes med SimonsVoss-transponder, indersiden er altid tilkoblet.

SHA*...C**........1G2*** 
SHA*...D**........1G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – konventionel fastgørelse med MO og G2-funktionalitet – til Euro
Digitalt beslag til konventionel montering med skruer, ekstra muligheder for montering af en mekanisk 
cylinder til manuel aflåsning, forberedt med en håndtagslås til Europrofil, ydersiden kan kun betjenes med 
SimonsVoss-transponder, indersiden er altid indkoblet. SHC*...E-L**........1G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – konventionel fastgørelse med MO og G2-funktionalitet – til Swiss Round 
Digitalt beslag til konventionel montering med skruer, ekstra muligheder for montering af en mekanisk 
cylinder til manuel aflåsning, forberedt med en håndtagslås til Swiss Round, ydersiden kan kun betjenes 
med SimonsVoss-transponder, indersiden er altid indkoblet. SHD*...E-L**........1G2***

Digitalt SmartHandle 3062 –  fastgørelse til rosetmontage med MO og G2-funktionalitet
- til Europrofil: Digitalt beslag til konventionel montage med skruer, desuden
mulighed for indbygning af en mekanisk cylinder til tvangsstyring, med en håndtagslås
forberedt til Europrofil, ydersiden kan kun betjenes med SimonsVoss transpondere, indersiden
er altid tilkoblet. SHD*...E-L**.......1G2***

Digitalt SmartHandle 3062 –  fastgørelse til rosetmontage med MO og G2-funktionalitet - til Swiss Round: 
Digitalt beslag til konventionel montering med skruer, ekstra muligheder for montering af en mekanisk 
cylinder til manuel aflåsning, forberedt med en håndtagslås til Europrofil, ydersiden kan kun betjenes med 
SimonsVoss-transponder, indersiden er altid indkoblet   SHG*...E-L**.......1G2***

Digitalt SmartHandle 3062 –  fastgørelse til metalrammedøre med MO og G2-funktionalitet - til 
Europrofil: Digitalt beslag til konventionel montering med skruer, ekstra muligheder for montering af en 
mekanisk cylinder til manuel aflåsning, forberedt med en håndtagslås til Europrofil, ydersiden kan kun 
betjenes med SimonsVoss-transponder, indersiden er altid indkoblet   SHH*...E-L**.......1G2***

Det digitale SmartHandle fås med tre forskellige fastgørelsesmåder: 
Snapin, konventionel fastgørelse samt konventionel fastgørelse med Mechanical Override (MO) 
samt montage ved rosetter og på metalrammedøre med Mechanical Override (MO) 

//  GRUNDVERSIONER

*  Referencenummer for profil: 

A = Europrofil/Swiss Round 

C = Europrofil med Mechanical Override 

D = Swiss Round med Mechanical Override

 F = Europrofil med MO – Rosetmontage

 G = Swiss Round med MO – Rosetmontage

 H = Europrofil med MO, til metalrammedøre

 I = Swiss Round med MO, til metalrammedøre.

**  Kode for fastgørelse/dørpladebredde: 

A = SnapIn smal 

B = SnapIn bred 

C = Konventionel fastgørelse smal 

D = Konventionel fastgørelse bred 

E-L = versioner for Mechanical Override 

***  Kode for læseteknik/optioner: 

1 = aktiv 

G2 = med G2-funktionalitet
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Beskrivelse Bestillingskode

PROFIL

Europrofil / Swiss Round A

Europrofil med Mechanical Override (MO) C

Swiss Round med Mechanical Override (MO) D

Europrofil med Mechanical Override - rosetmontering F

Swiss Round med Mechanical Override - rosetmontering G

Europrofil med Mechanical Override - til metalrammedøre H

Swiss Round med Mechanical Override - til metalrammedøre I

DØRTYKKELSE

39 – 60 mm S

59 – 80 mm M

79 – 100 mm L

FIRKANT

7 mm 07

8 mm 08

8 mm (FH-døre) F8

9 mm (FH-døre) 09

10 mm 10

Beskrivelse Bestillingskode

Digitalt SmartHandle 3062 –  fastgørelse til metalrammedøre MO og G2-funktionalitet - til Swiss Round: 
Digitalt beslag til konventionel montering med skruer, ekstra muligheder for montering af en mekanisk 
cylinder til manuel aflåsning, forberedt med en håndtagslås til Europrofil, ydersiden kan kun betjenes med 
SimonsVoss-transponder, indersiden er altid indkoblet SHI*...E-L**.......1G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – uden elektronik på forespørgsel

//  OPTIONER
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062

Beskrivelse Bestillingskode

FASTGØRELSE/BREDDE AF SKILT

SnapIn smalt skilt (41 mm) A

SnapIn bredt skilt (53 mm) B

Konventionel fastgørelse smal (41 mm) C

Konventionel fastgørelse bred (53 mm) D

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, smal (41 mm) E

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, bred (53 mm) F

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, smal (41 mm) G

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, bred (53 mm) K

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, smal (41 mm) I

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, bred (53 mm) J

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, smal (41 mm) K

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, smal (53 mm) L

AFSTAND

Konventionel fastgørelse (versioner C, D, K, L) 00

70 mm (kun til SnapIn) 70

72 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 72

75 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 75

78 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 78

85 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 85

88 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 88

90 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 90

92 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 92

94 mm (kun til Swiss Round – SnapIn og Mechanical Override) 94

VERSION

Indkoblet (kun til SmartHandle uden elektronik) 0

Ensidigt koblende (til alle SmartHandles med elektronik) 1
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Beskrivelse Bestillingskode

VARIANTER UDVENDIGT GREB

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

VARIANTER GREB INDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

OVERFLADE

Børstet rustfrit stål 1

Messingudførelse 3

LÆSETEKNIK

Uden elektronik 0

Aktiv 1

OPTIONER

Med G2-funktionalitet G2

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Vejrbestandig version (kun til ydersiden) WP

Version med sikkerhedsklasse ES1 og PAS24 E1

MERE TILBEHØR

Bøsning fra 8 til 8,5 mm (10 stk.) SH.HUELSE.8.5

Bøsning fra 7 til 8 mm (10 stk.) SH.HUELSE.7.8
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Beskrivelse Bestillingskode

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING DIGITALT SMART HANDLE

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag, til direkte netværksopkobling af SmartHandle 3062 med 
autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes til udendørs brug, kan kun bestilles i forbindelse med den vejrbestandige 
version af SmartHandles (WP) WP

COVER TIL EFTERMONTERING ELLER ERSTATNING

Cover (smalt) og indlæg til eftermontering eller som erstatning. SH.CS

Cover (smalt, Europrofil) og indlæg til eftermontering eller som erstatning, oplys afstandsmål til udskæringen 
(f.eks. 72 mm) SH.CS.XX

Cover (bredt) og indlæg til eftermontering eller som erstatning. SH.CB 

Cover (bredt) og indlæg til eftermontering eller som erstatning, oplys afstandsmål til udskæringen  
(f.eks. 72 mm) SH.CB.xx 

Udvendigt cover (smalt) og indlæg (Swiss Round) til eftermontering eller som erstatning, oplys afstandsmål til
udskæringen (f.eks. 78 mm) SH.CS.SR.A.xx

Indvendigt cover (smalt) og indlæg (Swiss Round) til eftermontering eller som erstatning, oplys afstandsmål til
udskæringen (f.eks. 78 mm) SH.CS.SR.I.xx

Udvendigt cover (bredt) og indlæg (Swiss Round) til eftermontering eller som erstatning, oplys afstandsmål til
udskæringen (f.eks. 78 mm) SH.CB.SR.A.xx

Indvendigt cover (bredt) og indlæg (Swiss Round) til eftermontering eller som erstatning, oplys afstandsmål til
til udskæringen (f.eks. 78 mm) SH.CB.SR.I.xx
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Beskrivelse Bestillingskode

HÅNDTAG TIL EFTERMONTERING ELLER OPGRADERING

SmartHandle-håndtag til eftermontering eller opgradering
L-form bøjet rundt
Indvendigt og udvendigt håndtag
Med låsering og unbracoskrue SH.LEVA

SmartHandle-håndtag til eftermontering eller opgradering
L-form på gering
Indvendigt og udvendigt håndtag
Med låsering og unbracoskrue SH.LEVB

SmartHandle-håndtag til eftermontering eller opgradering
U-form bøjet rund
Indvendigt og udvendigt håndtag
Med låsering og unbracoskrue SH.LEVC

SmartHandle-håndtag til eftermontering eller opgradering
U-form på gering
Indvendigt og udvendigt håndtag
Med låsering og unbracoskrue SH.LEVD

SmartHandle-håndtag til eftermontering eller opgradering
U-Form rund bøjet, krum
til metalrammedøre
Indvendigt og udvendigt håndtag
Med låsering og unbracoskrue SH.LEVE

SmartHandle-håndtag til eftermontering eller opgradering
Kun til SH med udskiftelige håndtag på begge sider
U-form bøjet rund
Indvendigt og udvendigt håndtag
Med låsering og unbracoskrue
med antibakteriel belægning SH.LEV.AB

Låsering til udskifteligt udvendige håndtag
ved SmartHandle, indhold: 10 stk. SH.RING

HJÆLP TIL BESTILLING AF DIGITALT SMART HANDLE

Hjælp til bestilling af digitale SmartHandle kan downloades på vores hjemmeside  
www.simons-voss.com i forhandlersektionen.
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Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – SKG

Digitalt SmartHandle 3062 SKG – konventionel fastgørelse med G2-funktionalitet:  
Digitalt dørbeslag til konventionel montage med skruer, SKG-godkendelse SKG - 2 stjerner, 
med en håndtagslås forberedt til Europrofil, ydersiden kan kun betjenes med SimonsVoss-transponder, 
indersiden er altid tilkoblet

SHA*...C**.....1G2DP***
SHA*...D**.....1G2DP***

Digitalt SmartHandle 3062 SKG DoorMonitoring – konventionel fastgørelse med G2- og ZK-funktionalitet: 
Digitalt dørbeslag til konventionel montage med skruer, SKG-godkendelse
SKG- 2 stjerner, med en SVP-håndtagslås forberedt til Europrofil, ydersiden kan betjenes med 
SimonsVoss-
transpondere, indersiden er altid tilkoblet. Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet
med integreret LockNode

SHA*...C2.....1G2DPZK***
SHA*...D2....1G2DPZK***

Digitalt SmartHandle 3062 SKG DoorMonitoring – konventionel fastgørelse med G2- og
ZK- funktionalitet til tilslutning af en (SVP)-sensorlås: Digitalt dørbeslag til montage
på døre, med en håndtagslås forberedt til Europrofil, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-
transpondere, indersiden er altid tilkoblet. Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet
med Integreret LockNode

SHA*...C3.....1G2DPZK***
SHA*...D3....1G2DPZK***

*  Referencenummer for profil: 

A = Europrofil/Swiss Round 

**  Kode for fastgørelse/skiltbredde: 

C = Konventionel fastgørelse smal 

D = Konventionel fastgørelse bred 

***  Kode for læseteknik/optioner: 

1      = aktiv 

G2 = med G2-funktionalitet 

DP  = Drilling protection 

WP = vejrbestandig version

//  GRUNDVERSIONER
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Beskrivelse Bestillingskode

PROFIL

Europrofil A

DØRTYKKELSE

32 – 50 mm S

50 – 70 mm M

70 – 90 mm L

FIRKANT

8 mm 08

FASTGØRELSE/BREDDE AF SKILT

Konventionel fastgørelse smal (41 mm) C

Konventionel fastgørelse bred (53 mm) D

AFSTAND

Konventionel fastgørelse for versionerne C, D, K, L 00

VERSION

Ensidigt koblende (til alle SmartHandles med elektronik) 1

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

VARIANTER GREB INDVENDIGT

Indvendig knop K

OVERFLADE

Børstet rustfrit stål 1

LÆSETEKNIK

Aktiv 1

//  OPTIONER
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Beskrivelse Bestillingskode

VALGMULIGHEDER

Med G2-funktionalitet G2

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Vejrbestandig version (gælder kun til ydersiden) WP

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag til direkte netværksopkobling  
af SmartHandles 3062 med autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes
til udendørs brug WP

HJÆLP TIL BESTILLING

Hjælp til bestilling af digitale SmartHandle kan downloades på vores hjemmeside  
www.simons-voss.com i forhandlerområdet under produkter.
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Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – DOOR MONITORING – MED INTEGRERET LOCK NODE

Digitalt SmartHandle 3062 DM - SnapIn - med DoorMonitoring og med G2- / ZK- og DoorMonitoring-
funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montage på døre, med en SVP-håndtagslås forberedt til
Europrofil, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-transpondere, indersiden er altid
tilkoblet. Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode

SHA*...A**2...1G2ZK***
SHA*...B**2...1G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM – konventionel fastgørelse – med DoorMonitoring og med G2- og 
ZK-funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en SVP-håndtagslås forberedt 
tilEuroprofil, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-transpondere, indersiden er altid tilkoblet. 
Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode

SHA*...C**2...1G2ZK***
SHA*...D**2...1G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM – SnapIn- med DoorMonitoring og med G2- og ZK-funktionalitet til 
tilslutning til en (SVP-) sensorlås: Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en (SVP-)sensorlås 
forberedt til Europrofil, yderside kan betjenes med SimonsVoss-transpondere, indersiden er altid tilkoblet. 
Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode

SHA*...A**3...1G2ZK***
SHA*...B**3...1G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM – Konventionel fastgørelse - med DoorMonitoring og med G2- og ZK-
funktionalitet til tilslutning til en (SVP-) sensorlås: Digitalt dørbeslag til montage på
døre, med en (SVP-) sensorlås forberedt til Europrofil eller Swiss Round, ydersiden kan betjenes med 
SimonsVoss - transpondere, indersiden er altid tilkoblet. Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet 
med integreret LockNode

SHA*...C**3...1G2ZK***
SHA*...D**3...1G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM - konventionel fastgørelse med MO - med DoorMonitoring og med 
G2- og ZK-funktionalitet til tilslutning til en (SVP-) sensorlås: digitalt dørbeslag til montage på døre, 
forsynet med (SVP-) sensorlås til Europrofil, ekstra mulighed for indsats af en mekanisk cylinder til 
tvangsstyring, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-transpondere, indersiden er altid tilkoblet. 
Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode SHC*…E-L**3...1G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM - konventionel fastgørelse med MO - med DoorMonitoring og med 
G2- og ZK-funktionalitet til tilslutning til en (SVP-) sensorlås: digitalt dørbeslag til montage på døre, 
forsynet med (SVP-) sensorlås til Swiss Round, ekstra mulighed for indsats af en mekanisk cylinder 
til tvangsstyring, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-transpondere, indersiden er altid tilkoblet. 
Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode SHD*…E-L**3...1G2ZK***

*  Referencenummer for profil: 

A = Europrofil/Swiss Round 

C = Europrofil med Mechanical Override 

D = Swiss Round med Mechanical Override

**  Kode for fastgørelse/dørpladebredde: 

A = SnapIn smal 

B = SnapIn bred 

C = Konventionel fastgørelse smal 

D = Konventionel fastgørelse bred 

E-L = versioner for Mechanical Override

***  Kode for læseteknik/optioner: 

1 = aktiv 

G2 = med G2-funktionalitet 

ZK = vejrbestandig version

//  GRUNDVERSIONER
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Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – DOOR MONITORING – MED INTEGRERBAR LOCK NODE

Bemærk: LockNode til direkte netværksopkobling kan bestilles som option.

Digitalt SmartHandle 3062 DM – SnapIn – med DoorMonitoring og med G2- og ZK-funktionalitet Digitalt 
dørbeslag til montering på døre, med en SVP-håndtagslås forberedt tilEuroprofil, sporing af aktivering af 
det indvendige greb, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-transponder, indersiden er altid tilkoblet.

SHA*...A**4...1G2ZK***
SHA*...B**4...1G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM – konventionel fastgørelse - med Door Monitoring og med G2- og ZK-
funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en SVP-håndtagslås forberedt tilEuroprofil 
eller Swiss Round, sporing af aktivering af det indvendige greb, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-
transponder, indersiden er altid tilkoblet

SHA*...C**4...1G2ZK***
SHA*...D**4...1G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM – konventionel fastgørelse med MO - Door Monitoring og med G2- og ZK-
funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montage på døre, med en (SVP)- håndtagslås forberedt til Europrofil, 
ekstra muligheder for montering af en mekanisk låsecylinder
til tvangsstyring, sporing af aktivering af det indvendige greb, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-
transpondere indersiden er altid tilkoblet. SHC*…E-L**4...1G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM – konventionel fastgørelse med MO - med Door Monitoring og med G2- og 
ZK-funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montering på døre, forsynet med en (SVP-) håndtagslås tilSwiss 
Round, ekstra mulighed for montering af en mekanisk cylinder til tvangsstyring, sporing af aktivering af det 
indvendige håndtag, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-transpondere, indersiden er altid tilkoblet SHD*…E-L**4...1G2ZK***

//  GRUNDVERSIONER
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Beskrivelse Bestillingskode

PROFIL

Europrofil / Swiss Round A

Europrofil med Mechanical Override (MO) C

Swiss Round med Mechanical Override (MO) D

DØRTYKKELSE

39 – 60 mm S

59 – 80 mm M

79 – 100 mm L

FIRKANT

7 mm 07

8 mm 08

8 mm (FH-døre) F8

9 mm (FH-døre) 09

10 mm 10

FASTGØRELSE/BREDDE AF SKILT

SnapIn smalt skilt (41 mm) A

SnapIn bredt skilt (53 mm) B

Konventionel fastgørelse smal (41 mm) C

Konventionel fastgørelse bred (53 mm) D

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, smal (41 mm) E

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, bred (53 mm) F

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, smal (41 mm) G

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, bred (53 mm) H

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, smal (41 mm) I

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, bred (53 mm) J

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, smal (41 mm) K

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, bred (53 mm)L L

//  OPTIONER
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Beskrivelse Bestillingskode

AFSTAND

Konventionel fastgørelse, version C, D, K, L 00

70 mm (kun til SnapIn) 70

72 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 72

75 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 75

78 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 78

85 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 85

88 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 88

90 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 90

92 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 92

VERSION

Ensidigt koblende | DoorMonitoring-funktionalitet 2

Ensidigt koblende | DoorMonitoring-funktionalitet med forbindelse til SVP-sensorlås 3

Ensidigt koblende | DoorMonitoring-funktionalitet sporer aktivering af indvendigt håndtag 4

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

VARIANTER GREB INDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
DOOR MONITORING
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
DOOR MONITORING

Beskrivelse Bestillingskode

OVERFLADE

Børstet rustfrit stål 1

Messingudførelse 3

LÆSETEKNIK

Aktiv 1

OPTIONER

Med G2-funktionalitet G2

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Vejrbestandig version (kun til ydersiden) WP

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING DIGITALT SMART HANDLE

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag til direkte netværksopkobling  
af SmartHandles 3062 med autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes til brug udendørs,  
kan kun bestilles i forbindelse med vejrbestandig version af SmartHandle (WP) WP

HJÆLP TIL BESTILLING

Hjælp til bestilling af digitale SmartHandle kan downloades på vores hjemmeside  
www.simons-voss.com i forhandlerområdet under produkter.
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL

Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – SCANDINAVIAN OVAL

Digitalt SmartHandle 3062 med G2-funktionalitet
Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en håndtagslås forberedt til Scandinavian Oval,  
ydersiden kan kun betjenes med SimonsVoss-transpondere, indersiden er altid tilkoblet.

SHB*..........1G2**

Digitalt SmartHandle 3062 – MO med G2funktionalitet
Digitalt dørbeslag til montering på døre, ekstra muligheder for montering af en mekanisk cylinder  
til manuel låsning, forberedt med en håndtagslås til Skandinavisk Oval, ydersiden kan kun betjenes  
med SimonsVoss-transpondere, indersiden er altid indkoblet. SHE*..........1G2**

SmartHandle uden elektronik på forespørgsel

//  GRUNDVERSIONER

*  Referencenummer for profil: 

B = Skandinavisk Oval

 B = Skandinavisk Oval med  

        Mechanical Override 

**  Kode for fastgørelse/skiltbredde: 

A = SnapIn smal 

B = SnapIn bred 

C = Konventionel fastgørelse smal 

D = Konventionel fastgørelse bred 

E-L = versioner for Mechanical Override

***  Kode for læseteknik/optioner: 

1 = aktiv 

G2 = med G2-funktionalitet
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL

Beskrivelse Bestillingskode

PROFIL

Scandinavian Oval B

Scandinavian Oval med Mechanical Override (MO) E

DØRTYKKELSE

33 – 54 mm S

53 – 74 mm M

73 – 94 mm L

DØRTYKKELSE SCANDINAVIAN OVAL MED BOREBESKYTTELSE

30 - 51 mm (kun til versioner med borebeskyttelse DP) S

50 - 71 mm (kun til versioner med borebeskyttelse DP) M

70 – 91 mm (kun til versioner med borebeskyttelse DP) L

FIRKANT

7 mm 07

8 mm 08

8 mm (FH-døre) F8

9 mm (FH-døre) 09

10 mm (med klembøsning) 10

FASTGØRELSE/BREDDE AF SKILT

Konventionel fastgørelse smal (41 mm) C

Konventionel fastgørelse bred (53 mm) D

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, smal (41 mm) E

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, bred (53 mm) F

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, smal (41 mm) G

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, bred (53 mm) H

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, smal (41 mm) I

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, bred (53 mm) J

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, smal (41 mm) K

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, bred (53 mm)L L

//  OPTIONER
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL

Beskrivelse Bestillingskode

AFSTAND

Adapterfastgørelse 00

96 mm (ikke til Mechanical Override) 96

105 mm (kun til Mechanical Override) 05

VERSION

Indkoblet (kun til SmartHandle uden elektronik) 1

Ensidigt koblende (til alle SmartHandles med elektronik) 2

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

VARIANTER GREB INDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

OVERFLADE

Børstet rustfrit stål 1

Messingudførelse 3

LÆSETEKNIK

Uden elektronik 0

Aktiv 1
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL

Beskrivelse Bestillingskode

OPTIONER

Med G2-funktionalitet G2

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Vejrbestandig version (kun til ydersiden) WP

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING DIGITALT SMART HANDLE

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag til direkte netværksopkobling  
af SmartHandles 3062 med autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes til brug udendørs,  
kan kun bestilles i forbindelse med vejrbestandig version af SmartHandle (WP) WP

HJÆLP TIL BESTILLING

Hjælp til bestilling af digitale SmartHandle kan downloades på vores hjemmeside  
www.simons-voss.com i forhandlerområdet under produkter.
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL –  
DOOR MONITORING

Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – DOOR MONITORING – MED INTEGRERET LOCK NODE

Digitalt SmartHandle 3062 DM - SnapIn - med DoorMonitoring og med G2- / ZK- og DoorMonitoring-
funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montage på døre, med en SVP-håndtagslås forberedt
til Scandinavian Oval, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-transpondere, indersiden er altid
tilkoblet. Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode

SHB*...C**3...1G2ZK***
SHB*...D**3...1G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM - konventionel fastgørelse med MO - med DoorMonitoring og med G2- 
og ZK-funktionalitet til tilslutning til en (SVP-) sensorlås: digitalt dørbeslag til montage på døre, forsynet 
med (SVP-) håndtagslås til Scandinavian Oval, ekstra mulighed for indsats af en mekanisk cylinder 
til tvangsstyring, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-transpondere, indersiden er altid tilkoblet. 
Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode SHE*…E-L**3...1G2ZK***

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – DOOR MONITORING – MED INTEGRERBAR LOCK NODE

Bemærk: LockNode til direkte netværksopkobling kan bestilles som option.

Digitalt SmartHandle 3062 DM – konventionel fastgørelse - med Door Monitoring og med G2- og 
ZK-funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en SVP-håndtagslås forberedt til 
Scandinavian Oval, sporing af aktivering af det indvendige greb, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-
transponder, indersiden er altid tilkoblet.

SHB*...C**4...1G2ZK***
SHB*...D**4...1G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM – konventionel fastgørelse med MO - med Door Monitoring og med G2- 
og ZK-funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montage på døre, med en (SVP)- håndtagslås forberedt til 
Scandinavian Oval, ekstra muligheder for montering af en mekanisk låsecylinder til tvangsstyring, sporing 
af aktivering af det indvendige greb, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-transpondere, indersiden er 
altid tilkoblet. SHE*…E-L**4...1G2ZK***

*  Referencenummer for profil: 

B = Skandinavisk Oval (SO) 

B = SOI med Mechanical Override 

**  Kode for fastgørelse/skiltbredde: 

C = Konventionel fastgørelse smal 

D = Konventionel fastgørelse bred 

E-L = versioner for Mechanical Override

***  Kode for læseteknik/optioner: 

1 = aktiv 

G2 = med G2-funktionalitet

    ZK = vejrbestandig version

//  GRUNDVERSIONER
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Beskrivelse Bestillingskode

PROFIL

Scandinavian Oval B

Scandinavian Oval med Mechanical Override (MO) E

DØRTYKKELSE

33 – 54 mm S

53 – 74 mm M

73 – 94 mm L

DØRTYKKELSE SCANDINAVIAN OVAL MED BOREBESKYTTELSE

30 – 51 mm (kun til versioner med borebeskyttelse DP) S

50 – 71 mm (kun til versioner med borebeskyttelse DP) M

70 – 91 mm (kun til versioner med borebeskyttelse DP) L

FIRKANT

8 mm 08

8 mm (FH-døre) F8

9 mm (FH-døre) 09

10 mm 10

FASTGØRELSE/BREDDE AF SKILT

Konventionel fastgørelse smal (41 mm) C

Konventionel fastgørelse bred (53 mm) D

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, smal (41 mm) E

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, bred (53 mm) F

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, smal (41 mm) G

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, bred (53 mm) H

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, smal (41 mm) I

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, bred (53 mm) J

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, smal (41 mm) K

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, bred (53 mm)L L

//  OPTIONER

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL –  
DOOR MONITORING
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Beskrivelse Bestillingskode

AFSTAND

96 mm (ikke til Mechanical Override) 96

105 mm (kun til Mechanical Override) 05

VERSION

Ensidigt koblende | DoorMonitoring-funktionalitet med forbindelse til SVP-sensorlås 3

Ensidigt koblende | DoorMonitoring-funktionalitet sporer aktivering af indvendigt håndtag 4

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

VARIANTER GREB INDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL –  
DOOR MONITORING



AKTIV-TEKNOLOGI | DIGITALT SMART HANDLE 3062 |

Beskrivelse Bestillingskode

OVERFLADE

Børstet rustfrit stål 1

Messingudførelse 3

LÆSETEKNIK

Aktiv 1

OPTIONER

Med G2-funktionalitet G2

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Version med borebeskyttelse DP

Vejrbestandig version (kun til ydersiden) WP

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING DIGITALT SMART HANDLE

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag til direkte netværksopkobling  
af SmartHandles 3062 med autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes til brug udendørs,  
kan kun bestilles i forbindelse med vejrbestandig version af SmartHandle (WP) WP

HJÆLP TIL BESTILLING

Hjælp til bestilling af digitale SmartHandle kan downloades på vores hjemmeside  
www.simons-voss.com i forhandlerområdet under produkter.

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL –  
DOOR MONITORING
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SAMMENSÆTNING AF VARENUMRE MED EKSEMPEL:

Kode for digitalt SmartHandle = SH
Profil:  A=Europrofil/Swiss Round 

B = Scandinavian Oval 
C = Europrofil med Mechanical Override (MO) 
D=Swiss Round med MO 
B = Scandinavian Oval med MO

Profil/dørtykkelse:   S = 39 – 60 mm hhv. 33 – 54 mm for SO, 30 – 51 mm for SO.DP  
M = 59 – 80 mm hhv. 53 – 74 mm for SO, 50 – 71 mm for SO.DP 
L = 79 – 100 mm hhv. 73 – 94 mm for SO, 70 – 91 mm for SO.DP

Firkant:  07 =  7 mm 
08 =  8 mm 
F8 =  8 mm (FH-døre)  
09 =  9 mm (FH-døre) 
10 = 10 mm (med klembøsninger) 
8,5 mm (om bøsninger SH.HUELSE.8.5, se under tilbehør)

Fastgørelse/skiltbredde:  A = SnapIn smal (41 mm) 
B = SnapIn bred (53 mm) 
C       = Konventionel fastgørelse smal (41 mm) 
D       = Konventionel fastgørelse bred (53 mm) 
E       = Konventionel fastgørelse MO - indvendig og udvendig udskæring smal (41 mm) 
F       = Konventionel fastgørelse MO - indvendig og udvendig udskæring bred (53 mm) 
G      = Konventionel fastgørelse MO -  indvendig blind/udvendig udskæring smal (41 mm) 
H      = Konventionel fastgørelse MO -  indvendig blind/udvendig udskæring bred (53 mm) 
I        = Konventionel fastgørelse MO - indvendig udskæringg/udvendig blind smal (41 mm) 
J       = Konventionel fastgørelse MO - indvendig udskæringg/udvendig blind bred (53 mm) 
K      = Konventionel fastgørelse MO - indvendig og udvendig blind smal (41 mm) 
L       = Konventionel fastgørelse MO - indvendig og udvendig blind bred (53 mm)

Afstand:  00 = Konventionel fastgørelse  
70 = 70 mm 
72 = 72 mm 
74 = 74 mm (kun for Swiss Round) 
75 = 75 mm 
78 = 78 mm 
85 = 85 mm 
88 = 88 mm 
90 = 90 mm 
92 = 92 mm 
94 = 94 mm (kun for Swiss Round) 
96 = 96 mm (kun for Scandinavian Oval) 
05 = 105 mm (kun for Scandinavian Oval)
Version:  0 = indkoblet (uden elektronik, ikke for Scandinavian Oval) 

1 = Ensidigt koblende
Grebsvarianter udvendigt:  A = L-form R (rund bøjet) 

B = L-form G (gering) 
C = U-form R (rund bøjet) 
D = U-form G (gering) 
E = U-form R (rund bøjet), krum 

Grebsvarianter indvendig:  A = L-form R (rund bøjet) 
B = L-form G (gering)  
C = U-form R (rund bøjet) 
D = U-form G (gering) 
E = U-form R (rund bøjet), krum 

Overflade:  1 = Børstet rustfrit stål 
3 = Messing

Læseteknik:  0 = uden elektronik  
1 = aktiv 
2 = Hybrid 
3 = MIFARE® Pure

Optioner:  G2, ZK, WP, DP (kun til SO og SKG), E1 
(PAS24)

SH AS 10 B 85 1 A A 1 1 G2

Varenummer for det ovenfor angivne eksempel: SHAS10B851AA11G2
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//  TEKNISKE DATA

:: Hus af hvidt plast (polyamid 6.6) 
Mål: 78 x 78 x 19 mm (H x B x D)

:: Hus af sort plast (polyamid 6.6) 
Mål: 55,4 x 71,8 x 25,1 mm (H x B x D)

:: Beskyttelsesklasse: IP 20, ikke egnet til ubeskyttet   
anvendelse udendørs

:: Typisk læserækkevidde: op til 120 cm
:: Temperaturområde: Drift -22 °C til +55 °C 
:: Luftfugtighed: <95 % uden kondens
:: Mål på printplade: 50 x 50 x 14 mm (H x B x D)
:: LockNode, der kan integreres i SmartRelæ-huset til  

direkte netværksopkobling af SmartRelæ G2 (kun til version *.W)
:: Netspænding: 12 VAC (kun til SREL) eller  

5–24 VDC (ingen polaritetsbeskyttelse)
:: Effektbegrænsning: Strømforsyningen skal være begrænset til 15 VA
:: Hvilestrøm: < 5 mA
:: Maks. strøm: < 100 mA
:: Impulslængde kan programmeres fra 0,1 til 25,5 sek.
:: Mulighed for batteridrift som ekstraudstyr  

(kun for G1 og sorte huse)

DIGITALT  
SMART RELÆ 3063

Det digitale SmartRelæ 3063 har funktion som en adgangskontrol-
læser eller en nøgleafbryder. I system 3060 åbner det elbetjente 
døre, porte samt bomme, og tænder/slukker lys, varme og maskiner. 
Det afleverer transponderdata til fremmede systemer, som f.eks. 
tidsregistrering, kantineafregning eller Facility Management. 

Målangivelser i mm

78

//  TEKNISKE DATA FOR UDGANGSRELÆET

:: Type: Omskifter
:: Kontinuerlig strøm: maks. 1,0 A
:: Sluttestrøm: maks. 2,0 A
:: Tærskelspænding: maks. 24 V
:: Brydestyrke: 106 aktiveringer ved 24 VA
:: Multifunktionstilslutninger F1, F2, F3: maks. 24 VDC, maks. 50 mA
:: Vibrationer: 15 G i 11 ms, 6 chok iht. IEC 68-2-27  

ikke godkendt til kontinuerlig drift ved vibrationer

7819
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Målangivelser i mm

//  PRODUKTVARIANTER

DIGITALT SMART RELÆ

Digitalt SmartRelæ 3063 med G2-funktionalitet i sort hus, grundversion med integreret
antenne, Flip-Flop-funktion, Backup-batteri og tilslutning for ekstern antenne (SREL.AV) SREL.G2

Digitalt SmartRelæ 3063 med G2-funktionalitet i sort hus, som SREL.G2, men med adgangskontrol,
tidszonestyring og hændelseslog SREL.ZK.G2

Version i hvidt design-hus, til vægmontering, ingen tilslutning til ekstern antenne (SREL.AV), kan anvendes sammen 
med WNM LN.I.SREL.G2 (skal bestilles separat) .W

SMART RELÆ ADVANCED

SmartRelæ Advanced, version med integreret antenne, adgangskontrol og tidszonestyring, serielle interfaces, 
busable, til tilslutning af eksterne moduler, tilslutning til ekstern antenne (SREL.AV), tilslutning til ekstern LED/
brummer, flip-flop-funktion, repeaterfunktion, inkl. backup-batteri (kun til G1-anlæg) SREL.ADV

Ekstern antenne for tilslutning til SmartRelæ Advanced og alle SREL2-versioner (kabellængde 5 m) SREL.ADV

TILBEHØR

Batteri til SmartRelæ i sort hus  
(ikke til Gateway-brug hhv. sammen med direkte netværksopkobling), til drift uden ekstern strømforsyning, inkl. 
loddet tilslutningskabel, inkl. stikforbindelse til SmartRelæ, batteritype lithium 1/2 AA SREL.BAT

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

I det hvide SmartRelæ-hus (kun til version *.W) LockNode, der kan integreres til direkte netværksopkobling af 
SmartRelæ 3063 med autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SREL.G2

DIGITALT  
SMART RELÆ 3063

Version med hus af sort plast

71
,8

55,425,1
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//  TEKNISKE DATA

::  Hus af hvidt plast (polyamid 6.6) 
Mål: 78 x 78 x 19 mm (H x B x D) 
Bundplade semi-transparent

::  Beskyttelsesklasse: IP 20  
IP 65 som WP-variant 

::  Luftfugtighed: <95 % uden kondens
::  Vibrationer: 15G for 11 ms,  

6 chok iht. IEC 68-2-27 
ikke godkendt til kontinuerlig drift ved vibrationer

::  Mål på printplade: 50 x 50 x 14 mm (H x B x D)
::  Netspænding: 9-24 VDC
::  Effektbegrænsning: Strømforsyningen skal være begrænset til 15 VA
::  Hvilestrøm: < 100 mA
::  Maks. strøm: < 300 mA
::  Impulslængde kan programmeres fra 1 til 25,5 sek.

//  KUNDEFORDELE

:: Intelligent supplement til lukningerne
:: Brugervenlig betjening med transponderteknologi
::  Meget alsidig: eksempelvis til at åbne døre, porte, bomme eller til 

at tænde/slukke for lys og maskiner
::  Tilslutning til fremmedsystemer f.eks. tidsregistrering eller 

kantineafregning
::  Kan netværksopkobles direkte trådløst

DIGITALT 
SMART RELÆ 2  
3063

Det digitale SmartRelæ 2 3063 er en elektronisk kontakt,  
der kan aktiveres med et ID-medium fra SimonsVoss. Dermed 
har SmartRelæet funktion som en adgangskontrollæser eller 
nøglekontakt. 

Målangivelser i mm
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DIGITALT 
SMART RELÆ 2  
3063

//  PRODUKTVARIANTER 

DIGITALT SMART RELÆ 2

Digitalt SmartRelæ 2 3063: Version i hvidt hus for transponder (aktiv), relækontakt som sluttekontakt (inverterbar 
til åbnekontakt), må kun forsynes med jævnstrøm (9 til 24 VDC), kan netværksopkobles direkte med integrerbar 
LockNode WNM.LN.I.SREL2.G2, (skal bestilles separat), med tilslutningsmulighed for en ekstern antenne (SREL.AV) SREL2.G2.W

Digitalt SmartRelæ 2 3063: Version i hvidt hus for transponder (aktiv), med adgangskontrol, tidszonestyring og 
hændelseslog, relækontakt som sluttekontakt (inverterbar til åbnekontakt), må kun forsynes med jævnstrøm (9 til 
24 VDC), kan netværksopkobles direkte med integrerbar LockNode WNM.LN.I.SREL2.G2, (skal bestilles separat), med 
tilslutningsmulighed for en ekstern antenne (SREL.AV) SREL2.ZK.G2.W

Digitalt SmartRelæ 2 3063: Version i hvidt kabinet for transponder (aktiv), med adgangskontrol, tidszonestyring og 
hændelseslog. Relækontakt som låsekontakt (kan vendes til åbnerkontakt), med seriel grænseflade og mulighed for at 
udløse SREL2 ved hjælp af et eksternt suppressor kredsløb (potentialfri låsekontakt), må kun forsynes med jævnstrøm 
(9 til 24 VDC), kan netværksopkobles direkte med integrerbar LockNode WNM.LN.I.SREL2.G2, (skal bestilles separat), 
med tilslutningsmulighed for en ekstern antenne (SREL.AV), forberedt til ekstra optagelse af en intern MIFARE® kortlæser 
samt tilslutningsmulighed for maksimalt to ekstra eksterne MIFARE® kortlæsere. (Læsere skal bestilles separat) SREL2.ZK.MH.G2.W 

TILBEHØR

Vejrbestandig version til ekstern læser inkl. tilslutningskabel (ca. 1 m langt) IP65 .WP

Beskyttelseshus til SmartRelæ 2 og dens eksterne læser udendørs SREL2.COVER1

Ekstern antenne til tilslutning til alle SmartRelæ 2 versioner (kabellængde 5 m) SREL.ADV

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

LockNode, der kan integreres i SmartRelæ-huset til direkte netværksopkobling af SmartRelæ 2 3063 med 
autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SREL2.G2

//  TEKNISKE DATA FOR UDGANGSRELÆET

:: Type: Kontakt, låsekontakt vendbar
:: Kontinuerlig strøm: maks. 1,0 A
:: Sluttestrøm: maks. 2,0 A
:: Tærskelspænding: maks. 24 V
:: Brydestyrke: 106 aktiveringer ved 30 VA
:: Multifunktionstilslutninger F1, F2, F3: maks. 24 VDC, maks. 50 mA
:: Adgange der kan gemmes: Der kan lagres 3.600 hændelser   

Som Gateway 2000 adgange
:: Tidszonegrupper: 100

:: Antal transpondere, der kan administreres pr. låsecylinder:  
op til 64.000

:: Netværkskompatibilitet: Kan netværksopkobles direkte med 
integreret LockNode (WNM.LN.I.SREL2.G2) eller via ekstern 
LockNode med ekstra dørovervågningsfunktion
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//  FORDELE

:: Intelligente netværksopkoblede styreenheder til udvidelse af 
alle låseanlæg

:: High-Performance-Gateway i det virtuelle netværk (overførsel 
af opdaterede adgangsrettigheder til identifikationsmedier)

:: Omgående overførsel også af større datamængder via Ethernet 
(PoE-egnet)

:: Styring f.eks. af skydedøre, bomme, rulleporte 

:: Alt afhængigt af læsere differentieret protokollering af adgange

:: Tilslutning af op til tre eksterne hybridlæsere med optisk og 
akustisk signalering

:: Tre digitale indgange til forskellige anvendelser, så som dørover-
vågning med eksterne sensorer

:: Tilslutningsmulighed til tredjesystemer, f.eks. tidsregistrering

:: Vilkårlig kombination af alle netværksarter i et låseanlæg  
(offline, virtuel netværksopkobling, online)

:: Udvidelse med op til 116 relæudgange med Smart Output- 
modulet MOD.SOM8 (fås som ekstraudstyr)

DIGITALT  
SMART RELÆ 
3 ADVANCED
CONTROLLER 

SmartRelæ 3 Advanced er en højtydende styringsenhed, der 
består af en controller og op til tre læsere. I det virtuelle netværk 
overfører det som High-Performance-Gateway adgangsberet-
tigelser og konfigurationsændringer til identifikationsmedierne. 
Der kan tilsluttes op til tre eksterne læsere, der kan bestilles til 
aktive (transpondere) og / eller passive identifikationsmedier 
(SmartCard). En hurtig IP-forbindelse via Ethernet (inkl. PoE)  
muliggør den umiddelbare overførsel og opdatering også af  
større datamængder.

Målangivelser i mm

//  TEKNISKE DATA

Controller

::  Basisversion (SREL3.CTR.ADV.G2),  
Basisversion med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog 
(SREL3.CTR.ADV.ZK.G2)

::  Mål (L x B x H) 172 x 86 x 33 mm
::  Farve: RAL 9016 trafikhvid
::  Kabinet: Plast (ABS)
::  Spændingsforsyning: 9 - 32 VDC, maks. 200 mA. 

Via kuglekonnektor 5,5 mm eller skrueklemmer på kredsløbet, 
alternativt PoE (IEEE 802.3af)

:: Interface/tilslutning
 :: RS485 (3x læser-tilslutning) 
 :: TCP/IP (netværkstilslutning)
 ::  USB (førsteprogrammering) 
 :: 1x relæudgang (potentialfri omskifter)
 :: Serielt interface for tilslutning til tredjesystemer
 :: 3 digitale indgange (1 x tastaturindgang for døråbning,  
  2 x f.eks. til dørkontakt) 
:: Beskyttelsesklasse: IP20
::  Signalering: Visuelt (LED – RGB)
::  Temperaturområde: Drift: –25 °C til +60 °C
::  Luftfugtighed: maks. 90% uden kondens
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DIGITALT  
SMART RELÆ 
3 ADVANCED 
LÆSER

Målangivelser i mm

//  TEKNISKE DATA

Læser
::  Ekstern læser (SREL3.EXT.G2.W)  

Ekstern læser som vejrbestandig version (SREL3.EXT.G2.W.WP)
::  Mål (L x B x H) ca. 78 x 78 x 19 mm
::  Farve: RAL 9016 trafikhvid
::  Kabinet: Plast (ABS)
::  Spændingsforsyning: Via controlleren eller alternativt via ekstern 

strømforsyning
:: Interface/tilslutning
 ::  RS485: Forbindelse til controlleren (anbefalet kabellængde:  

Op til 150 m, Cat5 eller højere)
 :: Aktiv transponderteknologi (25 kHz, rækkevidde 0-60 cm)
 :: RFID (13,56 MHz, rækkevidde 0-15 mm) - understøttede kort-
  templates: MIFARE® Classic og MIFARE® DESFire® EV1/EV2
 :: Strømforsyning
::  Beskyttelsesklasse: IP20, IP65 for vejrbestandig version
::  Signalering: Visuelt (LED – RGB), akustisk (brummer)
::  Temperaturområde: Drift: –25 °C til +60 °C
::  Luftfugtighed: maks. 90% uden kondens

* ikke ved  
WP-varianten
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3 ADVANCED 

Virtuelt netværk 
booking station 
til opdatering af 
adgangsrettigheder

Tilslutning til tredjesystemer 
som f.eks. et kantineafregnings-
system via det serielt interface

Kobling f.eks. af  
døre, bomme, rulle- 
og garageporte

//   EKSEMPLER PÅ ANVENDELSER

Elevatorstyring 
Individuelle adgangs-
rettigheder til etager
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//  PRODUKTVARIANTER

Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART RELÆ 3 ADVANCED

Smart Relæ 3 Advanced Basisenhed Controller, der kan indsættes i det virtuelle netværk som Gateway,  
TCP/IP-interface, PoE, USB og RS485-interface, op til 3 eksterne læsere kan tilsluttes, en relæudgang,  
tilslutningsmulighed for MOD.SOM8 SREL3.CTR.ADV.G2

Smart Relæ 3 Advanced Basisenhed Controller, med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog,  
kan indsættes i det virtuelle netværk som Gateway, TCP/IP-interface, PoE, USB og RS485-interface,  
op til 3 eksterne læsere kan tilsluttes, en relæudgang, tilslutningsmulighed for MOD.SOM8 SREL3.CTR.ADV.ZK.G2

Ekstern læser i hvidt kabinet til montering i ikke-sikrede områder, tilslutning til SmartRelæ 3 Advanced  
Basisenhed Controller over kabel RS485 (medfølger ikke ved levering) SREL3.EXT.G2.W

Tillæg for vejrbestandig ekstern læser til SmartRelæ 3 Advanced, inkl. tilslutningskabel
(ca. 2 m lang), IP 65 .WP

SmartOutput-modul: Ekstramodel til Advanced modeller med 8 relæudgange, der kan kontaktes  
over en styreenhed via transponder/SmartCard. Ledningsforbindelse til Controller RS 485  
(ikke inkluderet i leverancen) MOD.SOM8

Beskyttelseshus: både til SmartRelæ2 og dens eksterne læser og til den eksterne læser i  
SmartRelæ 3 Advanced SREL2.COVER1

DIGITALT  
SMART RELÆ 3 ADVANCED
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DIGITALT SMART  
OUTPUT MODUL

//  TEKNISKE DATA

:: Hus af grønt plast (polycarbonat)
:: Mål: 75 x 75 x 53 mm (H x B x D)
:: Beskyttelsesklasse: IP 20, ikke egnet til udendørs anvendelse 

uden beskyttelse 
:: Temperaturområde: Drift 0 °C til +60 °C  

Opbevaring 0 °C til +70 °C
:: Luftfugtighed: <90 % uden kondens
:: Netspænding: 11 til 15 VDC, anbefales 12 VDC, reguleret
:: Effektbegrænsning: Strømforsyningen skal være begrænset  

til 15 VA
:: Hvilestrøm: < 120 mA
:: Maks. strøm: < 150 mA
:: Impulslængde kan programmeres fra 0,1 til 25,5 sek.
:: Udgangsrelæ type: normalt lukket
:: Udgangsrelæ og AUX Relæ kontinuerlig strøm: maks. 1,0 A
:: Udgangsrelæ og AUX Relæ startstrøm: maks. 2,0 A
:: Udgangsrelæ og AUX Relæ tærskelspænding: maks. 24 V
:: Udgangsrelæ brydestyrke: 106 aktiveringer ved 24 VA
:: Vibrationer: 15 G i 11 ms, 6 chok iht. IEC 68-2-27
:: Output 1 startstrøm: maks. 1 A
:: Output 1 tærskelspænding: maks. 24 V
:: Output 1 brydestyrke: maks. 1 VA
:: Udgang 1 skiftefunktion ved spændingsunderskridelse:  

Uv < 10,5 +/- 0,5 V 
:: Der kan håndteres op til 16 moduler for op til 116 etager  

pr. SmartRelæ Advanced
:: Der kan håndteres op til 15 moduler for op til 120 etager  

pr. SmartRelæ 3 Advanced

Smart Output-modulet er udstyret med 8 potentialfri relæudgange 
og tilsluttes til SmartRelæ Advanced / SmartRelæ 3 Advanced. 
Således kan for eksempel en elevator styres til de forskellige etager 
i en bygning.

//  PRODUKTVARIANTER

Smart Output-modul 
Ekstramodul til Advanced modeller med 8 relæ- 
udgange, der kan kontaktes over en styreenhed via 
transponder / SmartCard. Ledningsforbindelse til 
Controller RS485 (ikke inkluderet i leverancen) MOD.SOM8
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FUNKTIONSMÅDE 
VDS BLOKLÅS 

Transponder

Aktiveringsenhed
med konfiguration MASTER

Alarmanlæg

Deaktiveringsenhed
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Bloklåsfunktionen muliggør den VdS-konforme tilkobling og 
frakobling af alarmanlæg med en berettiget transponder i System 
3060. Alarmsystemet kan kun slås til, hvis alle døre i det sikrede 
områder er låst. Så snart alarmanlægget er tilkoblet, kan de sikrede 
døre ikke længere åbnes utilsigtet (tvangsstyring). Nødåbning, 
f.eks. ved brand, er dog stadig muligt.

Bloklåsfunktionen bliver på den ene side gennemført af trans-
ponderstyrede alarmmoduler (en master og ved behov ekstra 
slaver). På den anden side hindres utilsigtet indtrængen i de 
alarmsikrede områder gennem såkaldte deaktiveringsenheder, 
som deaktiverer låsecylindre hhv. SmartRelæ i tilkoblet stand og 
hindrer at dørene kan åbnes.

//  TEKNISKE DATA

:: Hvidt ABS-plasthus
:: Mål: 85 x 85 x 26 mm (H x B x D)
:: Beskyttelsesklasse: VdS-miljøklasse: II.
:: Driftsspænding: 8 til 16 VDC
:: Strømforbrug < 30 mA
:: Relæ kontinuerlig strøm: maks. 1 A, relæ sluttestrøm: maks. 1 A
:: Relæ tærskelspænding: maks. 40 VAC, relæ brydestyrke:  

maks. 30 W / 60 VA
:: Dækselkontakt låsekontakt: 1 A / 30 VDC
:: Typisk læserækkevidde for transponder ved VdS-konform  

montage med udvendig antenne: ca. 2 cm
:: Temperaturområde: -10 °C til +55 °C

VDS BLOKLÅS 3066

Målangivelser i mm

//  PRODUKTVARIANTER

Bloklås-alarmmodul som master med VdS-godkendelse til klasse C, med adgangskontrol, tidszonestyring 
og protokollering BS.SCHALT.VDS.M

Bloklås-alarmmodul som slave med VdS-godkendelse til klasse C, med adgangskontrol, tidszonestyring og 
protokollering BS.SCHALT.VDS.S

Bloklås-deaktativeringsenhed med VdS-godkendelse til klasse C BS.DEAK.VDS

Version med udvendig antenne .AV

Aluminiumhætte til ekstern antenne. Denne hætte reducerer læserækkevidden for den udvendige antenne 
til ca. 2 cm BV10.010500
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DIGITAL 
MØBELLÅS
M400
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//  TEKNISKE DATA

:: Mål: (B x H x D) 64 x 100 x 21 mm
:: Rigellængde: 14 mm (kørt ud)
:: Beskyttelsesklasse: IP 40
:: Batteritype: 2 x AA Mignoncelle 1,5 V (Alkaline)
:: Batterilevetid:  

Op til 2 år ved gennemsnitligt 10 aktiveringer pr. arbejdsdag
:: Temperaturområde:  

Drift: +55 °C til +40 °C 
:: Trykkraft rigel: Maks. 0,5 N (kraftfri indsats)
:: Læseafstand: op til 30 cm

:: Op til 3.000 adgange kan gemmes
:: Tidszonegrupper: 100
:: Pr. møbellås kan administreres op til 64.000 transpondere,
:: Inkl. adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog 

//  PRODUKTVARIANTER

DIGITAL MØBELLÅS M400 

Møbellås / garderobelås M400 med smækkeanordning, med ZK-funktion, inkl. montagemateriale FL.M400.ZK.G2

Møbellås M400, som ovenfor, men med stiv rigel FL.M400.FB.ZK.G2

TILBEHØR

Montagemateriale som reservedel til M400 skabslås inkl. optisk visning FL.M400.SPARE

Ekstern nødstrømsforsyning til M400 skabslås FL.M400.EXTPWR

Designknop med to monteringsskiver til 18 og 24 mm huller FL.KNAUF1



DIGITAL 
MØBELLÅS
M300

//  TEKNISKE DATA

:: Mål: (B x H x D) 157 x 64 x 20,5 mm
:: Rigellængde: 28,5 mm (kørt ud)
:: Beskyttelsesklasse: IP 40
:: Batteritype: 3 x AA Mignoncelle 1,5 V (Alkaline)
:: Batterilevetid:  

Op til 2 år ved gennemsnitligt 10 aktiveringer pr. arbejdsdag
:: Temperaturområde:  

Drift: +55 °C til +40 °C 
:: Trykkraft forreste hovedbolt: Maks. 10 N
:: Læseafstand: op til 30 cm

:: Op til 3.000 adgange kan gemmes
:: Tidszonegrupper: 100
:: Pr. møbellås kan administreres op til 64.000 transpondere,
:: Inkl. adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog 

//  PRODUKTVARIANTER

DIGITAL MØBELLÅS M300 

Kantstanglås M300 med ZK-funktion inkl. montagemateriale FL.M300.FK.G2

TILBEHØR

Montagestang som reservedel til M300 kantstanglås inkl. optisk visning FL.M300.SPARE

Ekstern nødstrømsforsyning til M300 kantstanglås FL.M300.EXTPWR

Kantstang 110 cm, 10 stk. til brug ved M300 kantstanglås FL.M300.BAR.110.10

E-boks for M300 som reservedel / anvendelse med M500 FL.M300.E-BOX
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DIGITALE  
HÆNGELÅSE

//  TEKNISKE DATA HÆNGELÅS  
 MED 8 MM BØJLEDIAMETER

:: Mål lås uden cylinderknop og uden bøjle
 51 x 70 x 25 mm (LxBxH) 
:: Indvendig bøjlehøjde: 25 mm eller 60 mm (hhv. manuelt eller 

selvlåsende)
:: Beskyttelsesklasse hus: Klasse 3 jf. EN12320
:: Beskyttelsesklasse : IP 66
:: Batteritype: 2x CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid:  

Op til 300.000 aktiveringer eller op til 10 år standby
:: Temperaturområde:  

Drift: -25 °C til +55 °C  
Opbevaring (korttids): -45 °C til +70 °C  
Opbevarings (langtids): 0 °C til +30 °C

:: Op til 3.000 adgange kan gemmes
:: Tidszonegrupper: 100
:: Pr. hængelås kan administreres op til 64.000 transpondere,
:: Op til 304.000 transpondere kan administreres  

pr. lukning 
:: Kan kobles direkte i netværk med integreret LockNode
:: Frit konfigurerbar

//  TEKNISKE DATA HÆNGELÅS  
 MED 11 MM BØJLEDIAMETER

:: Mål lås uden cylinderknop og uden bøjle
 60 x 72,5 x 25 mm (LxBxH) 
:: Indvendig bøjlehøjde:  

35 mm (manuel aflåsning),  
50 mm (selvlåsende)

:: Beskyttelsesklasse hus: Klasse 4 jf. EN12320
:: Beskyttelsesklasse: IP 66
:: Batteritype: 2x CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid:  

Op til 300.000 aktiveringer eller op til 10 år standby
:: Temperaturområde:  

Drift: -25 °C til +55 °C  
Opbevaring (korttids): -45 °C til +70 °C  
Opbevarings (langtids): 0 °C til +30 °C

:: Op til 3.000 adgange kan gemmes
:: Tidszonegrupper: 100
:: Pr. hængelås kan administreres op til 64.000 transpondere,
:: Op til 304.000 transpondere kan administreres  

pr. lukning 
:: Kan kobles direkte i netværk med integreret LockNode
:: Frit konfigurerbar



DIGITAL 
HÆNGELÅS
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//  PRODUKTVARIANTER

DIGITALE HÆNGELÅSE - BØJLEDIAMETER 8 MM

Indvendig bøjlehøjde 25 mm Z4.PL.08.25.ML.WP.G2

Indvendig bøjlehøjde 25 mm, med ZK-funktion Z4.PL.08.25.ML.WP.ZK.G2

Indvendig bøjlehøjde 25 mm, selvlåsende Z4.PL.08.25.SL.WP.G2

Indvendig bøjlehøjde 25 mm, selvaflåsende, med ZK-funktion Z4.PL.08.25.SL.WP.ZK.G2

Indvendig bøjlehøjde 60 mm Z4.PL.08.605.ML.WP.G2

Indvendig bøjlehøjde 60 mm, med ZK-funktion Z4.PL.08.60.ML.WP.ZK.G2

Indvendig bøjlehøjde 60 mm, selvlåsende Z4.PL.08.60.SL.WP.G2

Indvendig bøjlehøjde 60 mm, selvaflåsende, med ZK-funktion Z4.PL.08.60.SL.WP.ZK.G2

DIGITALE HÆNGELÅSE - BØJLEDIAMETER 11 MM

Indvendig bøjlehøjde 35 mm Z4.PL.11.35.ML.WP.G2 

Indvendig bøjlehøjde 35 mm, med ZK-funktion Z4.PL.11.35.ML.WP.ZK.G2

Indvendig bøjlehøjde 50 mm, selvlåsende Z4.PL.11.50.SL.WP.G2

Indvendig bøjlehøjde 50 mm, selvaflåsende, med ZK-funktion Z4.PL.11.50.SL.WP.ZK.G2

TILBEHØR

Sikkerhedskæde til hængelåse på 11 mm bøjlediameter, længde ca. 30 cm PL.CHAIN.11.30

Sikkerhedskæde til hængelåse på 8 mm bøjlediameter, længde ca. 30 cm PL.CHAIN.08.30

Vægholder til sikkerhedskæde PL.CHAIN.BRACKET
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//  TEKNISKE DATA

:: ISO 7816-format
:: Farve hvid (SmartCards uden print, SmartTags med SimonsVoss-logo)

//  PRODUKTVARIANTER

SMART CARDS MIFARE® CLASSIC 

SmartCard MIFARE® Classic, 1k hukommelse, hvid, indhold: 5 stk. TRA.MIFARE1K.5

SmartCard MIFARE® Classic, 1k hukommelse, hvid, indhold: 100 stk. TRA.MIFARE1K.100

SmartCard MIFARE® Classic, 4k hukommelse, hvid, indhold: 5 stk. TRA.MIFARE4K.5

SmartCard MIFARE® Classic, 4k hukommelse, hvid, indhold: 100 stk. TRA.MIFARE4K.100

SMART CARDS MIFARE® DESF IRE® EV1

SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 8k hukommelse, hvid, indhold: 5 stk. TRA.DESFIRE8K.5

SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 8k hukommelse, hvid, indhold: 100 stk. TRA.DESFIRE8K.100

SMART TAGS MIFARE® CLASSIC

SmartTag MIFARE® Classic, 1k hukommelse, sort/hvid med SimonsVoss-Logo, indhold: 5 stk. TRA.TAG.MIFARE1K.5

SmartTag MIFARE® Classic, 1k hukommelse, sort/hvid med SimonsVoss-Logo, indhold: 100 stk. TRA.TAG.MIFARE1K.100

SmartTag MIFARE® Classic, 4k hukommelse, sort/hvid med SimonsVoss-Logo, indhold: 5 stk. TRA.TAG.MIFARE4K.5

SmartTag MIFARE® Classic, 4k hukommelse, sort/hvid med SimonsVoss-Logo, indhold: 100 stk. TRA.TAG.MIFARE4K.100

SMART TAGS MIFARE® DESFIRE® EV2

SmartTag MIFARE® DESFire® EV2, 8k hukommelse, sort/hvid med SimonsVoss-Logo, indhold: 5 stk. TRA.TAG.DESFIRE8K.5

SmartTag MIFARE® DESFire® EV2, 8k hukommelse, sort/hvid med SimonsVoss-Logo, indhold: 100 stk. TRA.TAG.DESFIRE8K.100

SMART CARDS
SMART TAGS

SimonsVoss tilbyder rene passivkomponenter ved siden af den 
gennemprøvede aktivteknologi og hybrid-varianterne. Disse kan 
anvendes med SmartCards/SmartTags i (MIFARE® Classic og  
MIFARE® DESFire®). Desuden er der derfor mulighed for at benytte 
allerede eksisterende SmartCards i System 3060.
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//  TEKNISKE DATA

:: Sølvfarvet eller hvidt ASA-plasthus
:: Mål: 89,22 x 38,06 x 12,90 mm (H x B x D)
:: Vægt: ca. 45 g inkl. batteri
:: Beskyttelsesklasse version .WP: IP 65 (kun til opklæbet montage)
:: Understøtter MIFARE® Classic og MIFARE® DESFire® medier
:: Typisk læserækkevidde: op til 30 cm til låsecylinderen/ 

SmartHandle, op til 60 cm til SmartRelæ
:: Batteritype: 2 x CR2450 3 V lithium
:: Batterilevetid : op til 80.000 aktiveringer* eller  

op til seks år på standby
:: Temperaturområde: -20 °C til +50 °C
:: Visuelt feedback med blå/rød LED
:: Blå/rød LED signaliserer batteriadvarselstrin 1 og 2  

Lukningen bliver først kontaktet med forskelligt lange 
forsinkelser

:: LockNode til direkte netværksopkobling  af CompactReader
:: 100 tidszonegrupper
:: Der kan administreres op til 64.000 SmartCards pr.  

Compact Reader (afhængig af låsesystemets konfiguration)
:: Der kan administreres op til 32.000 lukninger pr. SmartCard 

(afhængigt af lagerkapacitet på   
SmartCard og låsesystemets konfiguration)

:: Selv om batteriet i CompactReader er fuldstændigt afladet,  
kan låsen stadig åbnes med en autoriseret transponder.

:: Trådløs vægmontering

* ved adgangsprotokollering af SmartCard  

op til 60.000 aktiveringer

COMPACT READER 3078 

CompactReader gør det muligt at udvide alle aktive G2-låse-
komponenter i System 3060 med kontaktfri MIFARE� Classic og 
MIFARE� DESFire� SmartCards.

På grund af det meget kompakte, elegante design kan det klæbes 
fast på enhver dør eller alternativt fastgøres med to skruer på få 
sekunder.

//  PRODUKTVARIANTER

CompactReader 3078 
Oversætter fra den passive læseteknologi til den 
aktive radioteknologi Betjening med kontaktfrie 
SmartCards/SmartTags baseret på MIFARE® 
Classic, MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire®,  
i sølvfarvet hus, til indendørs brug TRA.CR.MIFARE

Version i hvidt hus TRA.CR.MIFARE.W

Version til udendørs område  
(vejrbestandig udførelse) .WP

Med Integreret LockNode til direkte 
netværksopkobling, autokonfiguration  
(kan ikke eftermonteres) WNM

Målangivelser i mm
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//  TEKNISKE DATA

:: Standard-Europrofilcylinder jf. DIN 18252 / EN1303 /  
DIN EN 15684

:: Knopdiameter: 31 mm
:: Basis-længde: 30-30 mm (yder-/indermål)
:: Totallængde: op til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side), 

speciallængder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, version .WP: IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid : op til 65.000 aktiveringer* eller  

op til seks år på standby
:: Temperaturområde: Drift –25 °C til +65 °C
:: Akustisk feedback med en brummer
:: Visuelt feedback med blå/rød LED
:: Buzzer og blå/rød LED signalerer batteriadvarselstrin 1 og 2,  

låsene aktiveres først med forsinkelser af forskellig længde
:: Der kan lagres 3.000 hændelser
:: 100 tidszonegrupper
:: Der kan administreres op til 64.000 SmartCards pr. lås  

(afhængig af låsesystemets konfiguration)
:: Der kan administreres op til 32.000 låse pr. SmartCard (afhængig af 

lagerkapacitet på SmartCardet og låsesystemets konfiguration)  
Kan kobles direkte i netværk med integreret LockNode

:: Direkte netværksopkoblet med integreret LockNode  
(Netværks-knopkappe WNM.LN.I) 

:: Frit konfigurerbar

*Ved skriveprocesser på SmartCard op til 35.000 låse

Hvad enten det er direkte netværksopkobling eller virtuelt netværk, 
globalt trådløst netværk i SimonsVoss WaveNet og kombinationen 
med eksisterende SimonsVoss anlæg, alt er muligt. 

Det er muligt at læse både den kendte MIFARE® Classic- 
legitimation i alle varianter, og kort med MIFARE Plus® eller 
MIFARE® DESFire® teknologi. Den nye cylinder er ikke større  
end den kendte, digitale låsecylinder, og drives, lige som den, 
ved hjælp af standardknopceller.
 

Digital låsecylinder - SC med kapslet elektronikmodul jf.  
DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303
:: Indersiden fast tilkoblet
:: MIFARE® Classic, Plus® og DESFire®

:: Adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
:: Kan efterfølgende kobles direkte til netværket

DIGITAL EUROPROFIL 
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 – SC - COMFORT

Målangivelser i mm
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//  PRODUKTVARIANTER

Digital Europrofil dobbeltknopcylinder 3061 – SC – Comfort med G2-funktionalitet,
længde 30–30 mm, digital Comfortcylinder, rustfrit stål, intern strømforsyning, vriderknop på begge 
sider, kan betjenes udefra med SmartCards/SmartTags i MIFARE®Classic, MIFARE Plus® og MIFARE® 
DESFire® EV1 / EV2 teknologi, kan betjenes indefra uden medium Z4.30-30.MP.CO.G2

Messingudførelse .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (elektronikknop), til brug i yderdøre og til døre, der er 
udsat for stærke vandstænk .WP

Multispærre-udførelse, til anvendelse i døre med tilholderlåse .MR

Netværks-knopkappe Z4.KNAUF16 med netværkskort, som eftermontering til direkte 
netværksopkobling, med autokonfiguration WNM.LN.I.MP

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 65 mm til 80 mm f.eks. Z4.40-40.MP.CO.G2

Totallængde over 85 mm til 100 mm (maks. 90 mm på den ene side) f.eks. Z4.40-60.MP.CO.G2

Totallængde over 100 mm til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side!) f.eks. Z4.65-75.MP.CO.G2

Totallængde over 140 mm eller over 90 mm på den ene side på forespørgsel

DIGITAL EUROPROFIL  
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 – SC - COMFORT
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//  TEKNISKE DATA

:: Digital Europrofilcylinder jf. DIN 18252 / EN1303 /  
DIN EN 15684, rustfrit stål, fritdrejende på begge sider

:: Knopdiameter: 31 mm
:: Basis-længde: 30-30 mm (yder-/indermål)
:: Totallængde: op til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side), 

speciallængder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, version .WP: IP 66
:: Batteritype: 4 x lithium CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid : op til 65.000 aktiveringer* eller  

op til seks år på standby
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C
:: Akustisk feedback med en brummer
:: Visuelt feedback med blå/rød LED
:: Brummer og blå/rød LED signalerer batteriadvarselstrin 1 og 2,  

låsene aktiveres først med forsinkelser af forskellig længde
:: Der kan lagres 3.000 hændelser
:: 100 tidszonegrupper
:: Der kan administreres op til 64.000 SmartCards pr. lås  

(afhængigt af låsesystemets konfiguration)
:: Der kan administreres op til 32.000 låse pr. SmartCard (afhængigt 

af lagerkapacitet på SmartCardet og låsesystemets konfiguration)
:: Direkte netværksopkoblet med integreret LockNode  

(Netværks- knopkappe WNM.LN.I) 
:: Frit konfigurerbar

*Ved skriveprocesser på SmartCard op til 35.000 låse

Hvad enten det er direkte netværksopkobling eller virtuelt netværk, 
globalt trådløst netværk i SimonsVoss WaveNet og kombinationen 
med eksisterende SimonsVoss anlæg, alt er muligt. 

Det er muligt at læse både den kendte MIFARE® Classic-
legitimation i alle varianter, og kort med MIFARE Plus® eller 
MIFARE® DESFire® EV1/ EV2 teknologi. Den nye cylinder er  
ikke større end den kendte, digitale låsecylinder, og drives,  
lige som den, ved hjælp af standardknopceller.
 

Digital låsecylinder - SC med kapslet elektronikmodul jf.  
DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303
:: MIFARE® Classic, Plus® og DESFire®

:: -Fritdrejende på begge sider - læseenhed inde og ude
:: Adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
:: Kan efterfølgende kobles direkte til netværket

DIGITAL EUROPROFIL 
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 – SC - FD
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//  PRODUKTVARIANTER

Digital Europrofil Dobbeltknopcylinder 3061 – SC– FD med G2-funktionalitet,
længde 30-30 mm, rustfrit stål, fritdrejende på begge sider, intern strømforsyning,  
kan betjenes indefra og udefra med SmartCards/SmartTags i MIFARE® Classic,  
MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire® EV1 / EV2- teknologi, der kræves ingen kabelføring Z4.30-30.MP.FD.G2

Messingudførelse .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Multispærreversion til brug for døre med tilholderlås .MR

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 til indsats i yderdøre og døre, der er udsat  
for vandstænk, fra længden 30-35 mm, i kombination med MR er kun knoppen tætnet. .WP

Version med VdS-godkendelse klasse AZ, SKG-godkendelse SKG - 3 stjerner (ikke med ZK) .SKG

Version i VdS-udførelse, med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog,  
VdS-godkendelse klasse BZ, SKG-godkendelse SKG 3 stjerner .ZK.VDS

Netværks-knopkappe Z4.KNAUF16 med netværkskort, som eftermontering til direkte 
netværksopkobling, med autokonfiguration WNM.LN.I.MP

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 65 mm til 80 mm f.eks. Z4.40-40.MP.FD.G2

Totallængde over 85 mm til 100 mm (maks. 90 mm på den ene side) f.eks. Z4.40-60.MP.FD.G2

Totallængde over 100 mm til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side!) f.eks. Z4.65-75.MP.FD.G2

Totallængde over 140 mm eller over 90 mm på den ene side på forespørgsel

DIGITAL EUROPROFIL  
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 – SC - FD
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//  TEKNISKE DATA

:: Digital Europrofil antipanikcylinder iht. DIN 18252 / EN1303 /  
DIN EN 15684

:: Knopdiameter: 31 mm
:: Basis-længde: 30-30 mm (yder-/indermål)
:: Totallængde: op til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side), 

speciallængder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, version .WP: IP 66 (knop)
:: Batteritype: 2 x lithium CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid : op til 65.000 aktiveringer* eller  

op til seks år på standby
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C
:: Akustisk feedback med en brummer
:: Visuelt feedback med blå/rød LED
:: Brummer og blå/rød LED signalerer batteriadvarselstrin 1 og 2,  

låsene aktiveres først med forsinkelser af forskellig længde
:: Der kan lagres 3.000 hændelser
:: 100 tidszonegrupper
:: Der kan administreres op til 64.000 SmartCards pr. lås  

(afhængig af låsesystemets konfiguration)
:: Der kan administreres op til 32.000 låse pr. SmartCard (afhængig af 

lagerkapacitet på SmartCardet og låsesystemets konfiguration)
:: Direkte netværksopkoblet med integreret LockNode  

(Netværks-knopkappe WNM.LN.I) 
:: Frit konfigurerbar

*Ved skriveprocesser på SmartCard op til 35.000 låse

Hvad enten det er direkte netværksopkobling eller virtuelt netværk, 
globalt trådløst netværk i SimonsVoss WaveNet og kombinationen 
med eksisterende SimonsVoss anlæg, alt er muligt. 

Det er muligt at læse både den kendte MIFARE® Classic-
legitimation i alle varianter, og kort med MIFARE Plus® eller 
MIFARE® DESFire® EV1/ EV2 teknologi. Den nye cylinder er  
ikke større end den kendte, digitale låsecylinder, og drives, 
lige som den, ved hjælp af standardknopceller.
 

Digital låsecylinder - SC med kapslet elektronikmodul  jf. 
DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303 til indbygning i flugtdøre jf. 
EN 179 og EN 1125.
:: Stærk tilbageføringsmekanisme
:: MIFARE® Classic, Plus® og DESFire®

:: Option fritdrejende og læsbar på begge sider - læseenhed 
indvendigt og udvendigt

:: Adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
:: Kan efterfølgende kobles direkte til netværket

DIGITAL EUROPROFIL 
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 - SC - ANTIPANIK
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Ø
31

,0

Ø
31

,0
35,0

9,2

31,0 31,0 35,05,24,7

IndersideYderside



PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI | DIGITALE LÅSECYLINDERE |

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Europrofil dobbeltknopcylinder 3061 – SC - Antipanik med G2-funktionalitet  længde 
30–30 mm, til brug i antipaniklåse, fritdrejende på begge sider, rustfrit stål, intern strømforsyning, 
vriderknop på begge sider, kan betjenes udefra med SmartCards/SmartTags i MIFARE® Classic, 
MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire® EV1 / EV2 teknologi Z4.30-30.MP.AP2.FD.G2 

Digital Europrofil dobbeltknopcylinder 3061 – SC - Antipanik med G2-funktionalitet længde 30–30 mm, 
til brug i antipaniklåse, fritdrejende på begge sider, rustfrit stål, intern strømforsyning, vriderknop på 
begge sider, kan læses på begge sider, kan betjenes indefra og udefra med  SmartCards/SmartTags i 
MIFARE® Classic, MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire® EV1 / EV2 teknologi Z4.30-30.MP.AP2.BL.G2 

Messingudførelse .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (elektronikknop, til brug i yderdøre og til døre, der er 
udsat for stærke vandstænk, længde fra 30-35 mm 

.WP

Version med VdS-godkendelse klasse AZ, SKG-godkendelse SKG - 3 stjerner, fra længde 30-30 mm .SKG

Version i VdS-udførelse, med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog, VdS-godkendelse 
klasse BZ, SKG-godkendelse SKG 3 stjerner, længde fra 35-30 mm .ZK.VDS

Version uden inderknop, kan ikke leveres i kombination med SKG og ZK.VDS, indermålet er altid 30 mm .OK

Netværks-knopkappe Z4.KNAUF16 med netværkskort, som eftermontering til direkte 
netværksopkobling, med autokonfiguration WNM.LN.I.MP

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 65 mm til 80 mm f.eks. Z4.40-40.MP.AP2.G2

Totallængde over 85 mm til 100 mm (maks. 90 mm på den ene side) f.eks. Z4.40-60.MP.AP2.G2

Totallængde over 100 mm til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side!) f.eks. Z4.65-75.MP.AP2.G2

Totallængde over 140 mm eller over 90 mm på den ene side på forespørgsel

DIGITAL EUROPROFIL  
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 - SC - ANTIPANIK
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//  TEKNISKE DATA

:: Digital Europrofil halvcylinder iht. DIN 18252 / EN1303 /  
DIN EN 15684, rustfrit stål, fritdrejende på begge sider

:: Knopdiameter: 31 mm
:: Basis-længde: 30-10 mm (yder-/indermål)
:: Totallængde: op til maks. 90 mm på den ene side, speciallængder 

på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, version .WP: IP 66 (Elektronikknop)
:: Batteritype: 4 x lithium CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid : op til 65.000 aktiveringer* eller  

op til seks år på standby
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C
:: Akustisk feedback med en brummer
:: Visuelt feedback med blå/rød LED
:: Brummer og blå/rød LED signalerer batteriadvarselstrin 1 og 2,  

låsene aktiveres først med forsinkelser af forskellig længde
:: Der kan lagres 3.000 hændelser
:: 100 tidszonegrupper
:: Der kan administreres op til 64.000 SmartCards pr. lås  

(afhængig af låsesystemets konfiguration)
:: Der kan administreres op til 32.000 låse pr. SmartCard (afhængig af 

lagerkapacitet på SmartCardet og låsesystemets konfiguration)
:: Direkte netværksopkoblet med integreret LockNode  

(Netværks-knopkappe WNM.LN.I) 
:: Frit konfigurerbar

*Ved skriveprocesser på SmartCard op til 35.000 låse

Hvad enten det er direkte netværksopkobling eller virtuelt netværk, 
globalt trådløst netværk i SimonsVoss WaveNet og kombinationen 
med eksisterende SimonsVoss anlæg, alt er muligt. 

Det er muligt at læse både den kendte MIFARE® Classic-
legitimation i alle varianter, og kort med MIFARE Plus® eller 
MIFARE® DESFire® EV1/ EV2 teknologi. Den nye cylinder er  
ikke større end den kendte, digitale låsecylinder, og drives,  
lige som den, ved hjælp af standardknopceller.
 

Digital låsecylinder - SC med kapslet elektronikmodul jf. 
DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303
:: MIFARE® Classic, Plus® og DESFire®

:: Adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog 
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
:: Kan efterfølgende kobles direkte til netværket

DIGITAL EUROPROFIL 
HALVCYLINDER 
3061 – SC
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DIGITAL EUROPROFIL 
HALVCYLINDER 
3061 – SC

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Europrofil Halvcylinder 3061 – SC med G2-funktionalitet
Længde 30–10 mm, rustfrit stål, knoppen kan ikke afmonteres, intern strømforsyning  
Lukning udefra med SmartCards/SmartTags i MIFARE® Classic, MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire®  
EV1 /EV2-teknologi Z4.30-10.MP.HZ.G2

Messingudførelse .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Multispærreversion til brug for døre med tilholderlås, knoppen kan afmonteres .MR

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (elektronikknop), til brug i yderdøre og til døre,  
der er udsat for stærke vandstænk .WP

Version med aftagelig knop .DK

Version med selvaflåsning, Ikke i kombination med MR, MS, DK og WP .SL

Netværks-knopkappe Z4.KNAUF16 med netværkskort, som eftermontering til direkte 
netværksopkobling, med autokonfiguration WNM.LN.I.MP

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 45 mm til 70 mm f.eks. Z4.60-10.MP.HZ.G2

Totallængde over 75 mm til 100 mm (maks. 90 mm på den ene side) f.eks. Z4.80-10.MP.HZ.G2

Totallængde over 90 mm på forespørgsel
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DIGITALER SWISS ROUND 
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 – SC - COMFORT

Digital låsecylinder - SC med kapslet elektronikmodul jf.  
DIN EN 15684 / EN 1303 med Swiss Round Profil.
:: MIFARE® Classic, Plus® og DESFire®

:: Adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
:: Kan efterfølgende kobles direkte til netværket

Målangivelser i mm

//  TEKNISKE DATA

:: Digital Swiss Round Dobbeltknopcylinder – SC
:: Knopdiameter: 31 mm
:: Basis-længde: 30-30 mm (yder-/indermål)
:: Totallængde: op til maks. 100 mm (maks. 90 mm på den ene side), 

speciallængder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, version .WP: IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid : op til 65.000 aktiveringer* eller  

op til seks år på standby
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C
:: Akustisk feedback med en brummer
:: Visuelt feedback med blå/rød LED
:: Brummer og blå/rød LED signalerer batteriadvarselstrin 1 og 2,  

låsene aktiveres først med forsinkelser af forskellig længde
:: Der kan lagres 3.000 hændelser
:: 100 tidszonegrupper
:: Der kan administreres op til 64.000 SmartCards pr. lås  

(afhængig af låsesystemets konfiguration)
:: Der kan administreres op til 32.000 låse pr. SmartCard (afhængig af 

lagerkapacitet på SmartCardet og låsesystemets konfiguration)  
Kan kobles direkte i netværk  med integreret LockNode

:: Direkte netværksopkoblet med integreret LockNode  
(Netværks-knopkappe WNM.LN.I) 

:: Frit konfigurerbar

*Ved skriveprocesser på SmartCard op til 35.000 låse

Hvad enten det er direkte netværksopkobling eller virtuelt netværk, 
globalt trådløst netværk i SimonsVoss WaveNet og kombinationen 
med eksisterende SimonsVoss anlæg, alt er muligt. 

Det er muligt at læse både den kendte MIFARE® Classic-
legitimation i alle varianter, og kort med MIFARE Plus® eller 
MIFARE® DESFire® EV1/ EV2 teknologi. Den nye cylinder er  
ikke større end den kendte, digitale låsecylinder, og drives,  
lige som den, ved hjælp af standardknopceller.
 

Ø
30

Ø
30

30 3037,6 37,6
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DIGITAL SWISS ROUND 
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 – SC – COMFORT

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Swiss Round Dobbeltknopcylinder 3061 – SC– Comfort med G2-funktionalitet længde  
30–30 mm, digital Comfortcylinder, rustfrit stål, intern strømforsyning, vriderknop på begge sider, kan 
betjenes udefra med SmartCards/SmartTags i MIFARE®Classic, MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire® 
EV1 / EV2-teknologi, kan betjenes indefra uden medium Z4.SR.30-13.MP.G2

Messingudførelse .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (elektronikknop), til brug i yderdøre og til døre, der er 
udsat for stærke vandstænk .WP

Netværks-knopkappe Z4.KNAUF16 med netværkskort, som eftermontering til direkte 
netværksopkobling, med autokonfiguration WNM.LN.I.MP

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 65 mm til 80 mm f.eks. Z4.SR.60-30.MP.G2

Totallængde over 85 mm til 100 mm (maks. 90 mm på den ene side) f.eks. Z4.SR.80-30.MP.G2

Totallængde over 100 mm til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side!) f.eks. Z4.SR.50-55.MP.G2

Totallængde over 140 mm eller over 90 mm på den ene side på forespørgsel
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Digital Halvcylinder – SC med kapslet elektronikenhed jf.  
DIN EN 15684 / EN 1303 med Swiss Round Profil til specielt brug, 
f.eks. til anvendelse i garageporte eller i garderobebokse.
:: MIFARE® Classic, Plus® og DESFire®

:: Adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
:: Kan efterfølgende kobles direkte til netværket

DIGITAL SWISS ROUND 
HALVCYLINDER 
3061 – SC

Målangivelser i mm

35,0 6,0 30

11 11

Ø
31

,0

//  TEKNISKE DATA

:: Digital Swiss Round Halvcylinder – SC
:: Knopdiameter: 31 mm
:: Basis-længde: 30-10 mm (yder-/indermål)
:: Totallængde: op til maks. 100 mm (maks. 90 mm på den ene side), 

speciallængder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, version .WP: IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid : op til 65.000 aktiveringer* eller  

op til seks år på standby
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C
:: Akustisk feedback med en brummer
:: Visuelt feedback med blå/rød LED
:: Brummer og blå/rød LED signalerer batteriadvarselstrin 1 og 2,  

låsene aktiveres først med forsinkelser af forskellig længde
:: Der kan lagres 3.000 hændelser
:: 100 tidszonegrupper
:: Der kan administreres op til 64.000 SmartCards pr. lås  

(afhængig af låsesystemets konfiguration)
:: Der kan administreres op til 32.000 låse pr. SmartCard (afhængig af 

lagerkapacitet på SmartCardet og låsesystemets konfiguration)
:: Direkte netværksopkoblet med integreret LockNode  

(Netværks-knopkappe WNM.LN.I) 
:: Frit konfigurerbar

*Ved skriveprocesser på SmartCard op til 35.000 låse

Hvad enten det er direkte netværksopkobling eller virtuelt netværk, 
globalt trådløst netværk i SimonsVoss WaveNet og kombinationen 
med eksisterende SimonsVoss anlæg, alt er muligt. 

Det er muligt at læse både den kendte MIFARE® Classic-
legitimation i alle varianter, og kort med MIFARE Plus® eller 
MIFARE® DESFire® EV1/ EV2 teknologi. Den nye cylinder er 
 ikke større end den kendte, digitale låsecylinder, og drives,  
lige som den, ved hjælp af standardknopceller.
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DIGITAL SWISS ROUND 
HALVCYLINDER 
3061 – SC

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Swiss Round Halvcylinder 3061 – SC med G2-funktionalitet
Længde 30–10 mm, rustfrit stål, knoppen kan ikke afmonteres, intern strømforsyning  
Lukning udefra med SmartCards/SmartTags i MIFARE® Classic, MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire®  
EV1 /EV2-teknologi Z4.SR.30-10.MP.HZ.G2

Messingudførelse .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Multispærreversion til brug for døre med tilholderlås .MR

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (elektronikknop), til brug i yderdøre og til døre, der er 
udsat for stærke vandstænk .WP

Netværks-knopkappe Z4.KNAUF16 med netværkskort, som eftermontering til direkte 
netværksopkobling, med autokonfiguration WNM.LN.I.MP

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 45 mm til 70 mm f.eks. Z4.SR.60-10.MP.HZ.G2

Totallængde over 75 mm til 100 mm (maks. 90 mm på den ene side) f.eks. Z4.SR.80-10.MP.HZ.G2

Totallængde over 90 mm på ydersiden på forespørgsel
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35,0 41,3 7,74,6
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Målangivelser i mm

DIGITAL LÅSECYLINDER 
3061 - 
SCANDINAVIAN OVAL

Digital låsecylinder - SC med kapslet elektronikmodul til  
montering jf. DIN EN 15684 / EN 1303 til indbygning i døre  
med Scandinavian Oval Profil.
:: MIFARE® Classic, Plus® og DESFire®

:: Adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
:: Kan efterfølgende kobles direkte til netværket

//  TEKNISKE DATA

:: Scandinavian Oval Profilcylinder
:: Knopdiameter: 31 mm
:: Basis længde: versionen til ydersiden: 41,3 mm, 

ved versionen til indersiden: 30 mm
:: Totallængde: op til maks. 86,3 mm, speciallængder på  

forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: inderknop IP 54,  

vejrbestandig version af cylinderen til ydersiden IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium type CR2450 3V
:: Batterilevetid : op til 65.000 aktiveringer* eller  

op til seks år på standby
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C
:: Akustisk feedback med en brummer
:: Visuelt feedback med blå/rød LED
:: Brummer og blå/rød LED signalerer batteriadvarselstrin 1 og 2, 

låsene aktiveres først med forsinkelser af forskellig længde
:: Der kan lagres 3.000 hændelser
:: 100 tidszonegrupper
:: Der kan administreres op til 64.000 SmartCards pr. lås  

(afhængig af låsesystemets konfiguration)
:: Der kan administreres op til 32.000 låse pr. SmartCard (afhængig 

af lagerkapacitet på SmartCardet og låsesystemets konfiguration) 
Kan kobles direkte i netværk  med integreret LockNode

:: Direkte netværksopkoblet med integreret LockNode  
(Netværks-knopkappe WNM.LN.I) 

:: Frit konfigurerbar

*Ved skriveprocesser på SmartCard op til 35.000 låse

Hvad enten det er direkte netværksopkobling eller virtuelt netværk, 
globalt trådløst netværk i SimonsVoss WaveNet og kombinationen 
med eksisterende SimonsVoss anlæg, alt er muligt. 

Det er muligt at læse både den kendte MIFARE® Classic-
legitimation i alle varianter, og kort med MIFARE Plus® eller 
MIFARE® DESFire® EV1/ EV2 teknologi. Den nye cylinder er  
ikke større end den kendte, digitale låsecylinder, og drives,  
lige som den, ved hjælp af standardknopceller.
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DIGITALE LÅSECYLINDERE 
3061
SCANDINAVIAN ROUND

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Scandinavian Oval Cylinder 3061 – SC med G2-funktionalitet  længde 41,3 mm, rustfrit 
stål, intern strømforsyning, kan betjenes udefra med SmartCards/SmartTags i MIFARE® Classic, 
MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire® teknologi, der kræves ingen kabelføring Z4.SO.A40.MP.G2

Digital Scandinavian Oval cylinder 3061, kan betjenes uden SmartCards
Til indersiden, totallængde 31,9 mm, rustfrit stål Z4.RS.I30

Messingudførelse .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (kun elektronikknop).  
Til brug i yderdøre og til døre, der er udsat for stærke vandstænk. .WP

Netværksknopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, autokonfiguration WNM.LN.I

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Længder fra 43,3 til 61,3 mm z.B. Z4.SO.A60.MP.G2

Længder fra 66,3 til 86,3 mm f.eks.. Z4.SO.A80.MP.G2

Totallængde over 86,3 mm pr. profil på forespørgsel

TILBEHØR

Forlængelsesstykke SO og RS cylindere. Stykket tillader en forlængelse  
af medbringeren i Scandinavian cylinder med op til 75 mm.
Indhold: 5 stk. Z4.RS.EXT

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, version til autokonfiguration,  
også egnet til eftermontering WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i design fra Z4.KNAUF7 (rustfrit stål, diameter  
35 mm, til tungtgående døre), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF7

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i designet for Z4.KNAUF12 (rustfri stål, V4A, 
højglanspoleret), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF12
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DIGITAL LÅSECYLINDER 
3061 - 
SCANDINAVIAN ROUND

35,0 41,3 7,74,6

Ø
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Digital låsecylinder - SC med kapslet elektronikmodul til  
montering jf. DIN EN 15684 / EN 1303 til indbygning i døre  
med Scandinavian Round Profil.
:: MIFARE® Classic, Plus® og DESFire®

:: Adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
:: Kan efterfølgende kobles direkte til netværket

Målangivelser i mm

//  TEKNISKE DATA

:: Scandinavian Round Profilcylinder
:: Knopdiameter: 31 mm
:: Basis længde: versionen til ydersiden: 41,3 mm, 

ved versionen til indersiden: 30 mm
:: Totallængde: op til maks. 86,3 mm, speciallængder på  

forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: inderknop IP 54,  

vejrbestandig version af cylinderen til ydersiden IP 66
:: Batteritype: 2 x lithium type CR2450 3V
:: Batterilevetid : op til 65.000 aktiveringer* eller  

op til seks år på standby
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C
:: Akustisk feedback med en brummer
:: Visuelt feedback med blå/rød LED
:: Brummer og blå/rød LED signalerer batteriadvarselstrin 1 og 2, 

låsene aktiveres først med forsinkelser af forskellig længde
:: Der kan lagres 3.000 hændelser
:: 100 tidszonegrupper
:: Der kan administreres op til 64.000 SmartCards pr. lås  

(afhængig af låsesystemets konfiguration)
:: Der kan administreres op til 32.000 låse pr. SmartCard (afhængig 

af lagerkapacitet på SmartCardet og låsesystemets konfiguration) 
Kan kobles direkte i netværk  med integreret LockNode

:: Direkte netværksopkoblet med integreret LockNode  
(Netværks-knopkappe WNM.LN.I) 

:: Frit konfigurerbar

*Ved skriveprocesser på SmartCard op til 35.000 låse

Hvad enten det er direkte netværksopkobling eller virtuelt netværk, 
globalt trådløst netværk i SimonsVoss WaveNet og kombinationen 
med eksisterende SimonsVoss anlæg, alt er muligt. 

Det er muligt at læse både den kendte MIFARE® Classic-
legitimation i alle varianter, og kort med MIFARE Plus® eller 
MIFARE® DESFire® EV1/ EV2 teknologi. Den nye cylinder er  
ikke større end den kendte, digitale låsecylinder, og drives,  
lige som den, ved hjælp af standardknopceller.
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DIGITALE LÅSECYLINDERE 
3061
SCANDINAVIAN ROUND

//  PRODUKTVARIANTER

Digital Scandinavian Round Cylinder 3061 – SC med G2-funktionalitet længde 41,3 mm, rustfrit 
stål, intern strømforsyning, kan betjenes udefra med SmartCards/SmartTags i MIFARE® Classic, 
MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire® teknologi, der kræves ingen kabelføring Z4.RS.A40.MP.G2

Digital Scandinavian Round cylinder 3061, kan betjenes uden SmartCards
Til indersiden, totallængde 31,9 mm, rustfrit stål Z4.RS.I30

Messingudførelse .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 (kun elektronikknop). Til brug i yderdøre og til døre,  
der er udsat for stærke vandstænk. .WP

Netværksknopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, autokonfiguration WNM.LN.I

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Længder fra 43,3 til 61,3 mm f.eks.. Z4.RS.A60.MP.G2

Længder fra 66,3 til 86,3 mm f.eks.. Z4.RS.A80.MP.G2

Totallængde over 86,3 mm pr. profil på forespørgsel

TILBEHØR

Forlængelsesstykke SO og RS cylindere. Stykket tillader en forlængelse  
af medbringeren i Scandinavian cylinder med op til 75 mm.
Indhold: 5 stk. Z4.RS.EXT

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, version til autokonfiguration,  
også egnet til eftermontering WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i design fra Z4.KNAUF7 (rustfrit stål, diameter  
35 mm, til tungtgående døre), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF7

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i designet for Z4.KNAUF12 (rustfri stål, V4A, 
højglanspoleret), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF12
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DIGITALE
LÅSECYLINDERE 
3061 – SC
KNOPPER OG TILBEHØR

//  PRODUKTVARIANTER

KNOPKAPPER AF PLAST TIL CYLINDERENS ELEKTRONIKSIDE

Standard - SC - knop, plast i rustfri stål-look, diameter 31 mm Z4.KNAUF16

Som Z4.KNAUF16 med integreret antenne til direkte netværksopkobling Z4.KNAUF19

Knopkappe af sort plast til messingcylinder, diameter 31 mm Z4.KNAUF17

Som Z4.KNAUF17 med integreret antenne til direkte netværksopkobling Z4.KNAUF20

KNOPKAPPER AF PLAST TIL CYLINDERENS PASSIVE SIDE

Knopkapper af plast i rustfri stål-look til comfortcylinder, diameter 31 mm Z4.KNAUF18

TILBEHØR

20 plastskiver til halvcylindre Multispærre-version Z4.SCHEIBEN

Montage-/batterinøgle: Specialværktøj til demontering samt til batteriskifte (knapceller) i TN4-cylindere Z4.SCHLUESSEL

10 batterier til SmartHandle og TN4-cylindere (dobbeltknop- og halvcylindere) (type: CR2450 Z4.BAT.SET

2 adaptere til kerneudtrækningsbeskyttelse til frit drejende SC-cylinder, forlængelse 8 mm Z4.MP.KA.SET

2 adaptere til kerneudtræksbeskyttelse til SC-cylindere VdS/SKG, forlængelse 8 mm Z4.MP.KA.SET2

Knop (Z4.KNAUF16)

Sort plast 

(Z4.KNAUF17)
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SMARTCARD-TEKNOLOGI

DIGITALT SMART HANDLE 
AX 
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DIGITALT  
SMART HANDLE AX – SC

Målangivelser i mm

//  TEKNISKE DATA

:: Varianter: Euro-PZ, Swiss Round
::   Mål (BxHxD):  

Variant A0/B0: 66 x 120 x 21 mm 
Variant A1/B1: 66 x 140 x 21 mm 
Variant A2/B2: 65 x 174 x 21 mm

::   Læsemetode: 
Aktiv transponderteknologi,  
Passiv (MIFARE® Classic og DESFire®), Hybrid, BLE ready

::   Driftsmåder: online, virtuelt netværk og offline 
(kan kombineres)

::   Batteritype: 4x CR2450 3V lithium
::   Batterilevetid: op til 300.000 aktiveringer eller op til  

10 år på standby (aktiv). Op til 200.000 aktiveringer eller op til 
10 år på standby (passiv).

::   Temperaturområde: Drift: -25 °C til +50 °C 
Opbevaring (korttids): -40 °C til +50 °C 
Opbevarings (langtids): 0 °C til +30 °C

::   IP-klasse: IP40
::   Feedback: Akustisk (brummer), visuelt (LED - grøn/rød)
::   Adgange der kan gemmes: Op til 3.000
::   Tidszonegrupper: 100+1
::   Antal medier, der kan forvaltes pr. SmartHandle AX:  

op til 64.000
::    Radionetværk: Kan kobles direkte i netværk med integreret  

LockNode (kan altid eftermonteres)
:: Firmware der kan opgraderes

//  FORDELE

:: Batterilevetid: Op til 300.000 aktiveringer eller op til 10 år på 
standby (aktiv). Op til 200.000 aktiveringer eller op til 10 år på 
standby (passiv).

::    Plads til skønhed: AX-beslaget i det karakteristiske adaptive 
design kan kombineres med gængse håndtag fra kendte  
producenter.

::    Reagere fleksibelt i alle situationer på stedet: SmartHandle AX 
kan tilpasses dørtykkelse, afstandsmål og firkant. Håndtaget 
kan monteres til højre eller venstre.

::    Made in Germany. En selvfølgelighed for os. SmartHandle AX har 
bevist sin langtidsholdbare kvalitet gennem 1 million cyklusser. 
(DIN EN 1906)

::    Efterfølgende udvidelse til online eller ekstra funktionaliteter 
som DoorMonitoring* er altid mulig. Investeringssikkerhed er en 
del af løfterne fra SimonsVoss.

::    Driftssikkerhed er afgørende. Derfor har vi investeret i mekanisk 
og elektronisk kvalitet og stabilitet med AX-beslaget. For eksem-
pel råder SmartHandle AX over et højpræcisions håndtagsspil.

 :: Sikkerhed på AX-platformen: Vi er først tilfredse, når alt er sikret. 
Intrinsic Security Architecture (ISA) med Secure Element er 
SmartHandle AX’ hjerteblod.

::    Høj kompatibilitet til nedjustering og driftssikkerhed: Man kan 
sågar åbne SmartHandle AX med en transponder af første 
generation.

Kan man gøre noget godt endnu bedre? Ja! Vores nye generation 
”SmartHandle” orienterer sig konsekvent mod kravene hos vores 
brugere, og på den måde sætter vi nye standarder. Takket være 
den modulære opbygning, de mange varianter og innovative funk-
tioner som BLE og Phone2Door (fra 2019) bringer SimonsVoss 
med SmartHandle AX et nyt intelligent niveau, komfort og sikker-
hed frem til døren.

Variant A1/B1 Variant A0/B0
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DIGITALT  
SMART HANDLE AX 

//  GRUNDVERSIONER

Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE AX

PROFIL

A0 – Euro-PZ, stående montage, mulighed for mekanisk tvangsstyring A0

A1 – Euro-PZ, hængende montage, til et afstandsmål i låsen på 70 til 79 mm A1

A2 – Euro-PZ, hængende montage, til et afstandsmål i låsen på 70 til 110 mm A2

B0 – Swiss Round, stående montage, mulighed for mekanisk tvangsstyring B0

B1 – Swiss Round, hængende montage, til et afstandsmål i låsen på 70 til 79 mm B1

B2 – Swiss Round, hængende montage, til et afstandsmål i låsen på 70 til 110 mm B2
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DIGITALT  
SMART HANDLE AX 

//  OPTIONER

Beskrivelse Bestillingskode

UDVENDIG ROSET

Ingen rosetafdækning 0

Rosetafdækning uden låsecylinderåbning 1

Rosetafdækning med låsecylinderåbning 2

INDVENDIG ROSET

Ingen rosetafdækning 0

Rosetafdækning uden låsecylinderåbning 1

Rosetafdækning med låsecylinderåbning 2

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

uden håndtag 0

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

HÅNDTAGSVARIANTER INDVENDIG

uden håndtag 0

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

OVERFLADE

sølv / sortgrå 1

sølv / hvid 2

messing / hvid 7
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Beskrivelse Bestillingskode

DØRTYKKELSE

38 – 60 mm S

59 – 80 mm M

79 – 100 mm L

100 – 200 mm X

FIRKANT

7 mm 07

8 mm 08

8,5 mm 85

9 mm (til branddøre og nødudgangslåse skal man samtidig bestille optionen FH) 09

10 mm 10

LÆSETEKNIK (til hybrid angives Aktiv og MIFARE)

Permanent indkoblet (uden elektronik) 0

Aktiv A

MIFARE® M

OPTIONER (marker gerne flere)

G2-teknologi G2

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Godkendt til branddøre og nødudgangslåse .FH

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag, til direkte netværksopkobling af SmartHandle AX med 
autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.S2

DIGITALT  
SMART HANDLE AX 
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DIGITALT  
SMART HANDLE AX 

Beskrivelse Bestillingskode

TILBEHØR

Adapter til montering af et håndtag fra FSB med fastgørelsesmåden ASL eller AGL (att. kompatibilitetslisten!) S2.ADAPTERSET.FSB

Adapter til montering af et håndtag fra GLUTZ (att. kompatibilitetslisten!) S2.ADAPTERSET.GLUTZ

Håndtag indvendigt og udvendigt til eftermontering, angiv håndtagsvariant A, B, C eller D og firkant 7, 8 eller 9 S2.LEVER.x.x

Firkant i længderne S, M, L eller X og diameter 7, 8, eller 9, angiv længde og diameter S2.SQUARE.x.x

Cover til variant A0/B0 sortgrå S2.COVER.0.SG

Cover til variant A0/B0 hvid S2.COVER.0.W

Cover til variant A1/B1 sortgrå S2.COVER.1.SG

Cover til variant A1/B1 hvid S2.COVER.1.W

Cover til variant A2/B2 sortgrå S2.COVER.2.SG

Cover til variant A2/B2 hvid S2.COVER.2.W

Omløbermøtrik til roset, 50stk. pakning S2.SLEEVENUT

Skruesæt S,M,L eller X), angiv længde (10 stk. pakning) S2.SCREW.x

Justeringsbøsning til varianterne A0/B0 10 poser à 2 x 3 stk. (i tre forskellige længder) S2.COMPSHELL

Rosetafdækning uden låsecylinderåbning til eftermontering S2.ROSE

Rosetafdækning med låsecylinderåbning til eftermontering S2.ROSEPZ

Bøsning fra 8 mm til 8,5 mm diameter (10 stk.) SH.HUELSE.8.5

Blindcylinder 15-15 mm til Euro-PZ til at lukke PZ-huller i døren BLINDZYLINDER.PZ

Blindcylinder 15-15 mm til Swiss Round il at lukke PZ-huller i døren BLINDZYLINDER.SR
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Beskrivelse Bestillingskode

LÅSEKASSE TIL MONTERING AF SMART HANDLE AX PÅ GLASDØRE

Låsekasse dormakaba Office Junior til glasdøre, forberedt til SmartHandle AX, DIN
venstre, firkant 8 mm, forberedt til glasdøre, med vertikale boringer i en afstand af 80 mm,  
Huldiameter 50 mm (SmartHandle skal bestilles separat; kun varianten A1 er kompatibel) S2GL08A72L

Låsekasse dormakaba Office Junior til glasdøre, forberedt til SmartHandle AX, DIN højre,  
firkant 8 mm, forberedt til glasdøre, med vertikale boringer i en afstand af 80 mm,
Huldiameter 50 mm (SmartHandle skal bestilles separat; kun varianten A1 er kompatibel) S2GL08A72R

Vigtige oplysninger: Producenten af glasdørbeslaget er dormakaba.  
Vedr. tilbehør eller yderligere informationer henviser vi til producenten direkte.

TILBEHØR

Cover til låsekasse dormakaba Office Junior til glasdøre, forberedt til SmartHandle AX S2GLCOVER

HJÆLP TIL BESTILLING AF DIGITALT SMART HANDLE

Man kan downloade en guide til bestilling af det digitale SmartHandle på www.simons-voss.com  
under forhandlerafsnittet / download produkter.

DIGITALT  
SMART HANDLE AX 
TIL GLASDØRE

//  GRUNDVERSIONER



DIGITALT  
SMART HANDLE AX
SAMMENSÆTNING AF VARENUMRE MED EKSEMPEL:

Kode for digitalt SmartHandle = SV-S2
Profil:  A0 = Euro-PZ, stående montage 

A1 = Euro-PZ, hængende montage til afstandsmål 70-79 mm 
A2 = Euro-PZ, hængende montage (lang) til afstandsmål 70-110 mm 
A3 = Euro-PZ, stående montage til metalrammedøre 
B0 – Swiss Round, stående montage, mulighed for mekanisk tvangsstyring 
B1 = Swiss Round, hængende montage, til afstandsmål 70-79 mm

              B2 = Swiss Round, hængende montage (lang) til afstandsmål 70-110 mm

Udvendig roset: 0 = ingen      1 = uden låsecylinderåbning      2 = med låsecylinderåbning

Indvendig roset: 0 = ingen      1 = uden låsecylinderåbning      2 = med låsecylinderåbning 

Grebsvarianter udvendigt:  0 = uden håndtag 
A = L-form R (rund bøjet) 
B = L-form G (gering) 
C = U-Form R (rund bøjet) 
D = U-Form G (gering) 
Adaptersæt til fremmed håndtag optionelt

Håndtagsvariant indendørs:  0 = uden håndtag 
A = L-form R (rund bøjet) 
B = L-form G (gering) 
C = U-Form R (rund bøjet) 
D = U-Form G (gering) 
Adaptersæt til fremmed håndtag optionelt

Overflade:  1 = sølv / sortgrå   2 = sølv / hvid    7 = messing / hvid 

Dørtykkelse:  S = 38 -60 mm 
M = 59-80 mm 
L = 79-100 mm 
X = 100-200 mm

Firkant:  07 = 7 mm 
08 = 8 mm 
85 = 8,5 mm 
09 = 9 mm 
10 = 10 mm

Læseteknik:  (til hybrid angives Aktiv og MIFARE) 
A = Aktiv, M = MIFARE®

Optioner:  (flere optioner kan anvendes) 
G2 = G2-teknologi 
ZK = adgangskontrol, tidszonestyring  
og protokollering 
FH = godkendt til branddøre og nød- 
udgangsaflåsninger

SV-S2 A0 1 2. A A. 1. M 08. A G2

=SV-S2.A0.12.AA.1.M08.A.G2
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PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI

DIGITALE SMART HANDLE 
3062 – SC



224 mm

14 mm

PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI | SMART HANDLE 3062 |

:: Temperaturområde: Drift: -20 °C til +50 °C
:: Opbevaring (korttids): -40 °C til +70 °C 

Opbevarings (langtids): 0 °C til +30 °C
:: Feedback: Akustisk (brummer), visuelt (LED – blå/rød)
:: Adgange der kan gemmes: op til 3.000
:: Tidszonegrupper: 100+1 
:: Antal medier (SmartCards),  

der kan administreres pr. SmartHandle: op til 64.000  
(afhængigt af den valgte konfiguration / template)

:: Antal lukninger, der kan forvaltes pr. SmartCard: op til 32.000  
(afhængigt af den valgte konfiguration / template)

:: Forskellige varigheds-/åben tider
:: Netværkskompatibilitet: Kan netværksopkobles direkte med  

integreret LockNode, kan eftermonteres når som helst
:: Opgraderingsmuligheder: Firmware der kan opgraderes
:: Andet: frit konfigurerbar

//  UNIKKE KENDETEGN

Takket være den innovative montage bortfalder boring af huller 
i døren. Dermed bliver de eksisterende døre ikke beskadiget og 
montagetiden reduceres kraftigt.

//  SYSTEMKRAV OG  
AFHÆNGIGHED AF ANDRE PRODUKTER

LSM 3.1 eller nyere, programmeringsværktøj SmartCD.HF

//   TEKNISKE DATA  
(KUN I FORBINDELSE MED G2)

:: Typer: Euro-PZ (jf. DIN 18252 / EN1303), Swiss Round,  
Scandinavian Oval

:: Mål (BxHxD):  
Smal: 41 x 224 x 14 mm 
Bred: 53 x 224 x 14 mm

:: Mål SO (BxHxD):  
Smal: 48 x 230,2 x 21,75 mm 
Bred: 59 x 229,2 x 21,75 mm

:: Læsemetode:  
MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire®, MIFARE Plus® 

:: Batteritype: 2x CR2450 3V Lithium
:: Batterilevetid : op til 65.000 aktiveringer eller  

op eller op til 6 år på stand by

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 – SC

Det digitale dørbeslag fra SimonsVoss kombinerer intelligent 
adgangskontrol-funktionalitet med et elegant og ergonomisk 
udseende. Bag dets smalle, flade design skjuler sig højinnovativ 
teknologi.

Ved udviklingen af det nye dørbeslag SmartHandle 3062 blev der 
især lagt vægt på kravene til indsats udendørs. SmartHandle kan 
anvendes ved døre, der er forsynet med Euro-PZ-, SwissRound-, 
og Scandinavian  Oval-indstikslåse..

Bredde på skilt

Firkant

Målangivelser i mm
A

fs
ta

nd

Dørtykkelse
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 – SC

Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – SC

Digitalt SmartHandle 3062 – SC – SnapIn med G2-funktionalitet
Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en håndtagslås forberedt til Europrofil eller Swiss Round, 
ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet.

SHA*...A**........3G2***
SHA*...B**........3G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – SC – konventionel fastgørelse med G2-funktionalitet
Digitalt dørbeslag til konventionel montage med skruer, med en håndtagslås forberedt til Europrofil eller 
Swiss Round, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet.

SHA*...C**........3G2*** 
SHA*...D**........3G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – SC – konventionel fastgørelse med MO og G2-funktionalitet til Europrofil: 
Digitalt dørbeslag til konventionel montering med skruer, med en håndtagslås forberedt til Europrofil, 
ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet. SHC*...E-L**........3G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – SC – konventionel fastgørelse med MO og G2-funktionalitet  
til Swiss Round: Digitalt dørbeslag til konventionel montering med skruer, med en håndtagslås forberedt til 
Swiss Round, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet. SHD*...E-L**........3G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – fastgørelse til montage ved rosetter med MO og G2-funktionalitet - til 
Europrofil: Digitalt dørbeslag til konventionel montering med skruer, ekstra muligheder for montering af en 
mekanisk cylinder til manuel aflåsning, forberedt med en håndtagslås til Europrofil, ydersiden kan betjenes 
med MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid indkoblet SHF*...E-L**.......3G2***

*  Referencenummer for profil: 

A = Europrofil/Swiss Round 

C = Europrofil med Mechanical Override 

D = Swiss Round med Mechanical Override

**  Kode for fastgørelse/dørpladebredde: 

A = SnapIn smal 

B = SnapIn bred 

C = Konventionel fastgørelse smal 

D = Konventionel fastgørelse bred 

E-L = versioner for Mechanical Override

***  Kode for læseteknik/optioner: 

3 = MIFARE® Pure 

G2 = med G2-funktionalitet

Det digitale SmartHandle fås med tre forskellige fastgørelsesmåder: 
Snapin, konventionel montering samt konventionel montering med 
Mechanical Override (MO).
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 – SC

Beskrivelse Bestillingskode

Digitalt SmartHandle 3062 – fastgørelse til rosetmontage med MO og G2-funktionalitet - til Swiss Round:  
Digitalt dørbeslag til konventionel montering med skruer, ekstra muligheder for montering af en mekanisk 
cylinder til manuel aflåsning, forberedt med en håndtagslås til Swiss Round, ydersiden kan betjenes med 
MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid indkoblet SHG*...E-L**.......3G2***

Digitalt SmartHandle 3062– fastgørelse til montering på metalrammedøre med MO og G2-funktionalitet– 
til Europrofil: digitalt dørbeslag til konventionel montage med skruer, desuden mulighed for indbygning af en 
mekanisk cylinder til tvangsstyring, med en håndtagslås forberedt til Europrofil, yderside kan betjenes med 
MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid indkoblet. SHH*...E-L**.......3G2***

Digitalt SmartHandle 3062– fastgørelse til montage på metalrammedøre med MO og G2-funktionalitet– 
til Swiss Round: Digitalt dørbeslag til konventionel montage med skruer, desuden mulighed for indbygning 
af en mekanisk cylinder til tvangsstyring, med en håndtagslås forberedt til Swiss Round, yderside kan 
betjenes med MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid indkoblet SHI*...E-L**.......3G2***

//  OPTIONER

PROFIL

Europrofil / Swiss Round A

Europrofil med Mechanical Override (MO) C

Swiss Round med Mechanical Override (MO) D

DØRTYKKELSE

39 – 60 mm S

59 – 80 mm M

79 – 100 mm L

FIRKANT

7 mm 07

8 mm 08

8 mm (FH-døre) F8.

9 mm (FH-døre) 09

10 mm (med klembøsning) 10

FASTGØRELSE/BREDDE AF SKILT

SnapIn skilt (41 mm) A

SnapIn skilt (53 mm) B

Konventionel fastgørelse smal (41 mm) C
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 – SC

//  OPTIONER

Beskrivelse Bestillingskode

Konventionel fastgørelse bred (53 mm) D

MO indvendig og udvendig udskæring, smal (41 mm) E

MO indvendig og udvendig udskæring, bred (53 mm) F

MO indvendig blind, udvendig udskæring, smal (41 mm) G

MO indvendig blind, udvendig udskæring, bred (53 mm) H

MO indvendig udskæring, udvendig blind, smal (41 mm) I

MO indvendig udskæring, udvendig blind, bred (53 mm) J

MO indvendig og udvendig blind, smal (41 mm) K

MO indvendig og udvendig blind, bred (53 mm) L

AFSTAND

Konventionel fastgørelse (versioner C, D, K, L) 00

70 mm (kun til SnapIn) 70

72 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 72

74 mm (kun til Swiss Round – SnapIn og Mechanical Override) 74

75 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 75

78 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 78

85 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 85

88 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 88

88 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 90

92 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 92

94 mm (kun til SwissRound og kun til SnapIn og Mechanical Override) 94

VERSION

Indkoblet (kun til SmartHandle uden elektronik) 0

Ensidigt koblende (til alle SmartHandles med elektronik) 1

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 – SC

Beskrivelse Bestillingskode

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

VARIANTER HÅNDTAG INDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

OVERFLADE

Børstet rustfrit stål 1

Messingudførelse 3

LÆSETEKNIK

SmartCard MIFARE® 3

OPTIONER

Med G2-funktionalitet G2.

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Vejrbestandig version WP

Version med sikkerhedsklasse ES1 og PAS24 E1.

HJÆLP TIL BESTILLING

Man kan downloade en guide til bestilling af digitale SmartHandles på vores hjemmeside www.simons-voss.com 
i forhandlersektionen

MERE TILBEHØR

Bøsning fra 8 mm til 8,5 mm (10 stk.) SH.HUELSE.8.5.

Bøsning fra 7 mm til 8 mm (10 stk.) SH.HUELSE.7.8. 

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

123



PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI | SMART HANDLE 3062 | 124

Beskrivelse Bestillingskode

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag, til direkte netværksopkobling af SmartHandle 3062 med 
autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes .WP

COVER

Indvendigt cover (smalt) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering eller som erstatning SH.CS

Indercover (smalt, Europrofil) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning, oplys 
afstandsmål til udskæringen (f.eks. 72mm) SH.CS.xx

Udvendigt cover (smalt) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering eller som erstatning SH.2.CSP.

Ydercover (smalt, Europrofil) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning, oplys 
afstandsmål til udskæringen (f.eks. 72mm) SH.2.CSP.xx.

Indercover (bredt) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering eller som erstatning. SH.CB

Indercover (bredt, Europrofil) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning, oplys 
afstandsmål til udskæringen (f.eks. 72mm) SH.CB.xx

Ydercover (bredt) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering eller som erstatning. SH.2.CBP.

Ydercover (bredt, Europrofil) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning, oplys 
afstandsmål til udskæringen (f.eks. 72mm) SH.2.CBP.xx.

Indercover (smalt, Swiss Round) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning, oplys 
afstandsmål til udskæringen (f.eks. 78 mm) SH.CS.SR.I.xx

Indercover (bredt, Swiss Round) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning, oplys 
afstandsmål til udskæringen (f.eks. 78 mm) SH.CB.SR.I.xx

Ydercover (smalt, Swiss Round) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering eller som erstatning, oplys 
afstandsmål til udskæringen (f.eks. 78 mm) SH.2.CSP.SR.A.xx.

Indercover (bredt, Swiss Round) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning, oplys 
afstandsmål til udskæringen (f.eks. 78 mm) SH.2.CBP.SR.A.xx.

HÅNDTAG TIL EFTERMONTERING ELLER OPGRADERING

SmartHandle håndtag til eftermontering eller opgradering, L-form bøjet rund, indvendigt og udvendigt 
dørhåndtag, med låsering og unbrakoskrue SH.LEVA

SmartHandle håndtag til eftermontering eller opgradering, L-form i gering, indvendigt og udvendigt dørhåndtag, 
med låsering og unbrakoskrue SH.LEVB

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 – SC
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Beskrivelse Bestillingskode

SmartHandle håndtag til eftermontering eller opgradering, U-form bøjet rund, indvendigt og udvendigt 
dørhåndtag, med låsering og unbrakoskrue SH.LEVC

SmartHandle håndtag til eftermontering eller opgradering, U-form i gering, indvendigt og udvendigt dørhåndtag, 
med låsering og unbrakoskrue SH.LEVD

SmartHandle håndtag til eftermontering eller opgradering, U-form rund buet, krum, til metalrammedøre, 
indvendigt og udvendigt dørhåndtag, med låsering og unbrakoskrue SH.LEVE

SmartHandle-håndtag til eftermontering eller opgradering, kun til SmartHandle med udskiftelige håndtag 
på begge sider, U-form rundt bøjet indvendigt og udvendigt dørhåndtag, med låsering og unbrakoskrue, med 
antibakteriel belægning SH.LEVC.AB

Låsering til udskiftelige udvendige håndtag ved SmartHandle, (10 stk.) SH.RING

HJÆLP TIL BESTILLING

Man kan downloade en guide til bestilling af digitale SmartHandles på vores hjemmeside www.simons-voss.com 
i forhandlersektionen

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 – SC
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//  GRUNDVERSIONER

Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – SKG – EUROPROFIL – SC

Digitalt SmartHandle 3062 - SKG – konventionel fastgørelse med G2-funktionalitet:  
Digital dørbeslag til konventionel montage med skruer, SKG-godkendelse SKG - 2 stjerner, 
med en håndtagslås forberedt til Europrofil, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCards/
SmartTags, indersiden er altid tilkoblet

SHA*...C**...3G2DP***
SHA*...D**...3G2DP***

Digitalt SmartHandle 3062 - SKG DoorMonitoring – konventionel fastgørelse med G2- og  
ZK-funktionalitet: Digitalt dørbeslag til konventionel montage med skruer, SKG-godkendelse
SKG 2 stjerner, med en SVP-håndtagslås forberedt til Europrofil, ydersiden kan betjenes med MIFARE® 
SmartCards/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet
med integreret LockNode

SHA*...C**2...3G2DPZK***
SHA*...D**2..3G2DPZK***

Digitalt SmartHandle 3062 SKG DoorMonitoring – konventionel fastgørelse med G2- og
ZK- funktionalitet til tilslutning af en (SVP)-sensorlås: Digitalt dørbeslag til montage på døre, med en 
håndtagslås forberedt til Europrofil, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCards/SmartTags, 
indersiden er altid tilkoblet Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med Integreret LockNode

SHA*...C**3...3G2DPZK***
SHA*...D**3....3G2DPZK***

//  OPTIONER

PROFIL

Europrofil A

DØRTYKKELSE

Dørtykkelse 32 - 50 mm S

Dørtykkelse 50 - 70 mm M

Dørtykkelse 70 - 90 mm L

FIRKANT

8 mm 08

Bredde på skilt | fastgørelse

Konventionel fastgørelse smal (47 mm) C

Konventionel fastgørelse bred (59 mm) D
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Beskrivelse Bestillingskode

AFSTAND

Konventionel fastgørelse for versionerne C, D, K, L 00

VERSION

Ensidigt koblende (til alle SmartHandles med elektronik) 1

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

VARIANTER HÅNDTAG INDVENDIGT

Indvendig knop K

OVERFLADE

Børstet rustfrit stål 1

LÆSETEKNIK

SmartCard MIFARE® 3

VALGMULIGHEDER

Med G2-funktionalitet G2.

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Vejrbestandig version (gælder kun til ydersiden) WP

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag, til direkte netværksopkobling af SmartHandle 3062 med 
autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes til brug udendørs .WP

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 
SKG – SC

PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI | SMART HANDLE 3062 |

Hjælp til bestilling af digitale SmartHandle kan downloades på vores hjemmeside 

www.simons-voss.com i forhandlersektionen
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//  GRUNDVERSIONER Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – DOOR MONITORING – SC – MED INTEGRERET LOCK NODE

Digitalt SmartHandle 3062 DM - SC SnapIn - med DoorMonitoring og med G2- / ZK- og DoorMonitoring-
funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en SVP-håndtagslås forberedt til 
Europrofil, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet. 
Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode

SHA*...A**2...3G2ZK***
SHA*...B**2...3G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM – SC - konventionel fastgørelse – med DoorMonitoring og med G2- 
og ZK-funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en SVP-håndtagslås forberedt 
tilEuroprofil, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet. 
Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode

SHA*...C**2...3G2ZK***
SHA*...D**2...3G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM – SC - SnapIn - med DoorMonitoring og med G2- og ZK-funktionalitet 
til tilslutning til en (SVP-) sensorlås: Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en (SVP)-sensorlås 
forberedt til Europrofil, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid 
tilkoblet. Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode

SHA*...A**3...3G2ZK***
SHA*...B**3...3G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM - SC - Konventionel fastgørelse - med DoorMonitoring og med G2- og  
ZK-funktionalitet til tilslutning til en (SVP-) sensorlås: Digitalt dørbeslag til montage på døre,  
med en (SVP-) sensorlås forberedt til Europrofil eller Swiss Round, ydersiden kan betjenes med  
MIFARE® SmartCard/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet. Netværkskompatibilitet: direkte 
netværksopkoblet med integreret LockNode

SHA*...C**3...3G2ZK***
SHA*...D**3...3G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM - SC - konventionel fastgørelse med MO - med DoorMonitoring og 
med G2- og ZK-funktionalitet til tilslutning til en (SVP-) sensorlås: digitalt dørbeslag til montage på døre, 
forsynet med (SVP-) sensorlås til Europrofil, ekstra mulighed for indsats af en mekanisk cylinder til 
tvangsstyring, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCard/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet. 
Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode SHC*…E-L**3...3G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM - SC - konventionel fastgørelse med MO - med DoorMonitoring og 
med G2- og ZK-funktionalitet til tilslutning til en (SVP-) sensorlås: digitalt dørbeslag til montage på døre, 
forsynet med (SVP-) sensorlås til Swiss Round, ekstra mulighed for indsats af en mekanisk cylinder til 
tvangsstyring, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCard/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet. 
Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode SHD*…E-L**3...3G2ZK***

*  Referencenummer for profil: 

A = Europrofil/Swiss Round 

C = Europrofil med Mechanical Override 

D = Swiss Round med Mechanical Override

**  Kode for fastgørelse/dørpladebredde: 

A = SnapIn smal 

B = SnapIn bred 

C = Konventionel fastgørelse smal 

D = Konventionel fastgørelse bred 

E-L = versioner for Mechanical Override

***  Kode for læseteknik/optioner: 

3 = MIFARE® Pure 

G2 = med G2-funktionalitet 

ZK = med adgangskontrol, tidszone- 

styring og hændelseslog
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Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – SC - DOOR MONITORING – MED INTEGRERBAR LOCK NODE

Bemærk: LockNode til direkte netværksopkobling kan bestilles som option.

Digitalt SmartHandle 3062 DM – SC - SnapIn – med DoorMonitoring og med G2- og ZK-funktionalitet: 
Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en SVP-håndtagslås forberedt tilEuroprofil, sporing af 
aktivering af det indvendige greb, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCard/SmartTags, indersiden 
er altid tilkoblet.

SHA*...A**4...3G2ZK***
SHA*...B**4...3G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM – SC - konventionel fastgørelse - med Door Monitoring og med G2- og ZK-
funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en SVP-håndtagslås forberedt tilEuroprofil 
eller Swiss Round, sporing af aktivering af det indvendige greb, ydersiden kan betjenes med MIFARE® 
SmartCard/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet

SHA*...C**4...3G2ZK***
SHA*...D**4...3G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM –SC - konventionel fastgørelse med MO - med Door Monitoring og med 
G2- og ZK-funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montering på døre, forsynet med en (SVP-) håndtagslås 
tilEuroprofil, ekstra mulighed for montering af en mekanisk cylinder til tvangsstyring, sporing af aktivering 
af det indvendige håndtag, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCard/SmartTags, indersiden er altid 
tilkoblet SHC*…E-L**4...3G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM –SC - konventionel fastgørelse med MO - med Door Monitoring og med 
G2- og ZK-funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montering på døre, forsynet med en (SVP-) håndtagslås 
tilSwiss Round, ekstra mulighed for montering af en mekanisk cylinder til tvangsstyring, sporing af 
aktivering af det indvendige håndtag, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCard/SmartTags, 
indersiden er altid tilkoblet SHD*…E-L**4...1G2ZK***

//  GRUNDVERSIONER

//  OPTIONER

Beskrivelse Bestillingskode

PROFIL

Europrofil / Swiss Round A

Europrofil med Mechanical Override (MO) C

Swiss Round med Mechanical Override (MO) D

*  Referencenummer for profil: 

A = Europrofil/Swiss Round 

C = Europrofil med Mechanical Override 

D = Swiss Round med Mechanical Override

**  Kode for fastgørelse/skiltbredde: 

A = SnapIn smal 

B = SnapIn bred 

C = Konventionel fastgørelse smal 

D = Konventionel fastgørelse bred 

E-L = versioner for Mechanical Override

***  Kode for læseteknik/optioner: 

3 = MIFARE® Pure 

G2 = med G2-funktionalitet 

ZK = med adgangskontrol, tidszone- 

styring og hændelseslog
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//  OPTIONER

Beskrivelse Bestillingskode

DØRTYKKELSE

39 – 60 mm S

59 – 80 mm M

79 – 100 mm L

FIRKANT

7 mm 07

8 mm 08

8 mm (FH-døre) F8.

9 mm (FH-døre) 09

10 mm 10

FASTGØRELSE/BREDDE AF SKILT

SnapIn smalt skilt (41 mm) A

SnapIn bredt skilt (53 mm) B

Konventionel fastgørelse smal (41 mm) C

Konventionel fastgørelse bred (53 mm) D

AFSTAND

Konventionel fastgørelse (versioner C, D, K, L) 00

Afstand = 70 mm (kun til SnapIn) 70

Afstand = 72 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 72

Afstand = 75 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 75

Afstand = 78 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 78

Afstand = 85 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 85

Afstand = 88 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 88

Afstand = 90 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 90

Afstand = 92 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 92
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//  OPTIONER

Beskrivelse Bestillingskode

VERSION

Ensidigt koblende | DoorMonitoring-funktionalitet 2

DoorMonitoring med tilslutning til sensorlåse 3

DoorMonitoring med håndtagssensor 4

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

Håndtagsvarianter indvendigt

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

OVERFLADE

Børstet rustfrit stål 1

Messing 3

LÆSETEKNIK

SmartCard MIFARE® 3

VALGMULIGHEDER

Med G2-funktionalitet G2

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Vejrbestandig version (gælder kun til ydersiden) WP

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag, til direkte netværksopkobling af SmartHandle 3062 med 
autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes til brug udendørs .WP
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL – SC

Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – SCANDINAVIAN OVAL - SC

Digitalt SmartHandle 3062 – Scandinavian Oval – SC med G2-funktionalitet
Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en håndtagslås forberedt til Scandinavian Oval,  
ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet.

SHB*..........3G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – Scandinavian Oval – SC med MO og G2-funktionalitet
Digitalt dørbeslag til montering på døre, ekstra muligheder for montering af en mekanisk cylinder til 
tvangsstyring, forberedt med en håndtagslås til Scandinavian Oval, ydersiden kan betjenes med  
MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet. SHE*..........3G2***

//  GRUNDVERSIONER

Beskrivelse Bestillingskode

PROFIL

Scandinavian Oval B

Scandinavian Oval med Mechanical Override (MO) E

DØRTYKKELSE

33 – 54 mm S

53 – 74 mm M

73 – 94 mm L

DØRTYKKELSE SCANDINAVIAN OVAL MED BOREBESKYTTELSE

30 - 51 mm (kun til versioner med borebeskyttelse DP) S

50 – 71 mm (kun til versioner med borebeskyttelse DP) M

70 – 91 mm (kun til versioner med borebeskyttelse DP) L

//  OPTIONER

*  Referencenummer for profil: 

B = Scandinavian Oval

 E = Scandinavian Oval med  

Mechanical Override 

***  Kode for læseteknik/optioner: 

3 = MIFARE® SmartCards/SmartTags 

G2 = med G2-funktionalitet
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL – SC

Beskrivelse Bestillingskode

FIRKANT

7 mm 07

8 mm 08

8 mm (FH-døre) F8

9 mm (FH-døre) 09

10 mm (med klembøsning) 10

FASTGØRELSE/BREDDE AF SKILT

Konventionel fastgørelse smal (41 mm) C

Konventionel fastgørelse bred (53 mm) D

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, smal (41 mm) E

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, bred (53 mm) F

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, smal (41 mm) G

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, bred (53 mm) H

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, smal (41 mm) I

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, bred (53 mm) J

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, smal (41 mm) K

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, bred (53 mm)L L

AFSTAND

Adapterfastgørelse 00

96 mm (ikke til Mechanical Override) 96

105 mm (kun til Mechanical Override) 05

VERSION

Ensidigt koblende 2
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL – SC

Beskrivelse Bestillingskode

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

VARIANTER HÅNDTAG INDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

OVERFLADE

Børstet rustfrit stål 1

Messingudførelse 3

LÆSETEKNIK

MIFARE® SmartCards 3

OPTIONER

Med G2-funktionalitet G2

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Vejrbestandig version (kun til ydersiden) WP

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING DIGITALT SMART HANDLE|

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag til direkte netværksopkobling  
af SmartHandles 3062 med autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes til brug udendørs,  
kan kun bestilles i forbindelse med vejrbestandig version af SmartHandle (WP) WP

HJÆLP TIL BESTILLING

Hjælp til bestilling af digitale SmartHandle kan downloades på vores hjemmeside  
www.simons-voss.com i forhandlerområdet under produkter.
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SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL – SC 
DOOR MONITORING

Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – DOOR MONITORING – MED INTEGRERET LOCK NODE

Digitalt SmartHandle 3062 DM - SnapIn - med DoorMonitoring og med G2- / ZK- og DoorMonitoring-
funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montage på døre, med en SVP-håndtagslås forberedt
til Scandinavian Oval, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCard/SmartTags, indersiden er altid 
tilkoblet. Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode

SHB*...C**3...3G2ZK***
SHB*...D**3...3G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM - konventionel fastgørelse med MO - med DoorMonitoring og med G2- 
og ZK-funktionalitet til tilslutning til en (SVP-) sensorlås: digitalt dørbeslag til montage på døre, forsynet 
med en (SVP-) håndtagslås til Scandinavian Oval, ekstra mulighed for indsats af en mekanisk cylinder til 
tvangsstyring, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCard/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet. 
Netværkskompatibilitet: direkte netværksopkoblet med integreret LockNode SHE*…E-L**3...3G2ZK***

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – DOOR MONITORING – MED INTEGRERBAR LOCK NODE

Bemærk: LockNode til direkte netværksopkobling kan bestilles som option.

Digitalt SmartHandle 3062 DM – konventionel fastgørelse - med Door Monitoring og med G2- og ZK-
funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en SVP-sensorlås forberedt til Scandinavian 
Oval, sporing af aktivering af det indvendige greb, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCard/
SmartTags, indersiden er altid tilkoblet.

SHB*...C**4...3G2ZK***
SHB*...D**4...3G2ZK***

Digitalt SmartHandle 3062 DM – konventionel fastgørelse med MO - med Door Monitoring og med G2- 
og ZK-funktionalitet: Digitalt dørbeslag til montage på døre, med en (SVP)- håndtagslås forberedt til 
Scandinavian Oval, ekstra muligheder for montering af en mekanisk låsecylinder til tvangsstyring,  
sporing af aktivering af det indvendige greb, ydersiden kan betjenes med MIFARE® SmartCard/SmartTags 
indersiden er altid tilkoblet. SHE*…E-L**4...3G2ZK***

*  Referencenummer for profil: 

B = Scandinavian Oval (SO) 

B = SOI med Mechanical Override 

**  Kode for fastgørelse/skiltbredde: 

C = Konventionel fastgørelse smal 

D = Konventionel fastgørelse bred 

E-L = versioner for Mechanical Override

***  Kode for læseteknik/optioner: 

3 = MIFARE® SmartCards/SmartTags 

G2 = med G2-funktionalitet

    ZK = vejrbestandig version

//  GRUNDVERSIONER
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Beskrivelse Bestillingskode

PROFIL

Scandinavian Oval B

Scandinavian Oval med Mechanical Override (MO) E

DØRTYKKELSE

33 – 54 mm S

53 – 74 mm M

73 – 94 mm L

FIRKANT

8 mm 08

8 mm (FH-døre) F8.

9 mm (FH-døre) 09

10 mm 10

FASTGØRELSE/BREDDE AF SKILT

Konventionel fastgørelse smal (41 mm) C

Konventionel fastgørelse bred (53 mm) D

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, smal (41 mm) E

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, bred (53 mm) F

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, smal (41 mm) G

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, bred (53 mm) H

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, smal (41 mm) I

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, bred (53 mm) J

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, smal (41 mm) K

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, bred (53 mm)L L

//  OPTIONER

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL – SC 
DOOR MONITORING
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Beskrivelse Bestillingskode

AFSTAND

96 mm (ikke til Mechanical Override) 96

105 mm (kun til Mechanical Override) 05

VERSION

Ensidigt koblende | DoorMonitoring-funktionalitet med forbindelse til SVP-sensorlås 3

Ensidigt koblende | DoorMonitoring-funktionalitet sporer aktivering af indvendigt håndtag 4

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

VARIANTER HÅNDTAG INDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL – SC 
DOOR MONITORING
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Beskrivelse Bestillingskode

OVERFLADE

Børstet rustfrit stål 1

Messingudførelse 3

LÆSETEKNIK

MIFARE® SmartCards/SmartTags 3

OPTIONER

Med G2-funktionalitet G2

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Vejrbestandig version (kun til ydersiden) WP

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING DIGITALT SMART HANDLE|

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag til direkte netværksopkobling  
af SmartHandles 3062 med autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes til brug udendørs,  
kan kun bestilles i forbindelse med vejrbestandig version af SmartHandle (WP) WP

HJÆLP TIL BESTILLING

Hjælp til bestilling af digitale SmartHandle kan downloades på vores hjemmeside  
www.simons-voss.com i forhandlerområdet under produkter.

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
SCANDINAVIAN OVAL – SC 
DOOR MONITORING
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DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 – SC

SAMMENSÆTNING AF VARENUMRE MED EKSEMPEL:

Kode for digitalt SmartHandle = SH
Profil:  A=Europrofil/Swiss Round 

B=Scandinavian Oval 
C = Europrofil med Mechanical Override (MO)  
D=Swiss Round med MO  
E=Scandinavian Oval med MO

Profil/dørtykkelse:   S = 39 – 60 mm hhv. 33 – 54 mm til SO, 30 – 51 til SO.DP  
M = 59 – 80 mm hhv. 53 – 74 mm til SO, 50 – 71 mm til SO.DP 
L = 79 – 100 mm hhv. 73 – 94 mm til SO, 70 – 91 mm til SO.DP

Firkant:  07 =  7 mm 
08 =  8 mm 
F8 =  8 mm (FH-døre)  
09 =  9 mm (FH-døre) 
10 = 10 mm (med klembøsninger) 
8,5 mm (om bøsninger SH.HUELSE.8.5, se under tilbehør)

Fastgørelse/skiltbredde:  A = SnapIn smal (41 mm) 
B = SnapIn bred (53 mm) 
C       = Konventionel fastgørelse smal (41 mm) 
D       = Konventionel fastgørelse bred (53 mm) 
E       = Konventionel fastgørelse MO - indvendig og udvendig udskæring smal (41 mm) 
F       = Konventionel fastgørelse MO - indvendig og udvendig udskæring bred (53 mm) 
G      = Konventionel fastgørelse MO -  indvendig blind/udvendig udskæring smal (41 mm) 
H      = Konventionel fastgørelse MO -  indvendig blind/udvendig udskæring bred (53 mm) 
I        = Konventionel fastgørelse MO - indvendig udskæring/udvendig blind smal (41 mm) 
J       = Konventionel fastgørelse MO - indvendig udskæring/udvendig blind bred (53 mm) 
K      = Konventionel fastgørelse MO - indvendig og udvendig blind smal (41 mm) 
L       = Konventionel fastgørelse MO - indvendig og udvendig blind bred (53 mm)

Afstand:  00 = Konventionel fastgørelse  
70 = 70 mm 
72 = 72 mm 
74 = 74 mm (kun for Swiss Round) 
75 = 75 mm 
78 = 78 mm 
85 = 85 mm 
88 = 88 mm 
90 = 90 mm 
92 = 92 mm 
94 = 94 mm (kun for Swiss Round) 
96 = 96 mm (kun for Scandinavian Oval) 
05 = 105 mm (kun for Scandinavian Oval)
Version:  0 = indkoblet (uden elektronik, ikke for Scandinavian Oval) 

1 = Ensidigt koblende
Dørhåndtagsvariant udvendig:  A = L-Form R (rund bøjet) 

B = L-form G (gering) 
C = U-form R (rund bøjet) 
D = U-form G (gering) 
E = U-form R (rund bøjet), krum 

Grebsvarianter indvendig:  A = L-form R (rund bøjet) 
B = L-form G (gering)  
C = U-form R (rund bøjet) 
D = U-form G (gering) 
E = U-form R (rund bøjet), krum 

Overflade:  1 = Børstet rustfrit stål 
3 = Messing

Læseteknik:  0 = uden elektronik  
1 = Aktiv 
2 = Hybrid 
3 = SmartCard Mifare®

Optioner:  G2, ZK, WP, DP (kun til SO og SKG, E1 
(PAS24)

SH AS 10 B 85 1 A A 1 3 G2

 Varenummer for det ovenfor angivne eksempel: SHAS10B851AA13G2
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//  TEKNISKE DATA

::  Hus af hvid plast (polyamid 6.6) 
Mål: 78 x 78 x 19 mm (H x B x D) 
Bundplade semi-transparent

::  Beskyttelsesklasse: IP 20  
IP 65 som WP-variant 

::  Luftfugtighed: <95 % uden kondens
::  Vibrationer: 15G for 11 ms,  

6 chok iht. IEC 68-2-27 
ikke godkendt til kontinuerlig drift ved vibrationer

::  Mål på printplade: 50 x 50 x 14 mm (H x B x D)
::  Netspænding: 9-24 VDC
::  Effektbegrænsning: Strømforsyningen skal være begrænset til 15 VA
::  Hvilestrøm: < 100 mA
::  Maks. strøm: < 300 mA
::  Impulslængde kan programmeres fra 1 til 25,5 sek.

//  KUNDEFORDELE

:: Intelligent supplement til lukningerne
:: Brugervenlig betjening med transponderteknologi
::  Meget alsidig: eksempelvis til at åbne døre, porte, bomme eller  

til at tænde/slukke for lys og maskiner
::  Tilslutning til fremmedsystemer f.eks. tidsregistrering eller  

kantineafregning
::  Kan netværksopkobles direkte trådløst

DIGITALT 
SMART RELÆ 2  
3063

Det digitale SmartRelæ 2 3063 er en elektronisk kontakt, der 
kan aktiveres med et ID-medium fra SimonsVoss. Dermed 
har SmartRelæ funktion som en adgangskontrollæser eller 
nøglekontakt. 

Målangivelser i mm

78

7819
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DIGITALT 
SMART RELÆ 2  
3063

//  PRODUKTVARIANTER 

DIGITALT SMART RELÆ 2:

Digitalt SmartRelæ 2 3063: Version i hvidt kabinet for transponder (aktiv), med adgangskontrol, tidszonestyring og 
hændelseslog. Relækontakt som låsekontakt (kan vendes til åbnerkontakt), med seriel grænseflade og mulighed for at 
udløse SREL2 ved hjælp af et eksternt suppressor kredsløb (potentialfri låsekontakt), må kun forsynes med jævnstrøm 
(9 til 24 VDC), kan netværksopkobles direkte med integrerbar LockNode WNM.LN.I.SREL2.G2, (skal bestilles separat), 
med tilslutningsmulighed for en ekstern antenne (SREL.AV), forberedt til ekstra optagelse af en intern MIFARE® kortlæser 
samt tilslutningsmulighed for maksimalt to ekstra eksterne MIFARE® kortlæsere (læser skal bestilles separat) SREL2.ZK.MH.G2.W

SmartCard-læser intern: Til påsætning af det interne relæprintkort i SmartRelæ 2 til SmartCards/SmartTags (SREL2.
ZK.MH.G2.W), til betjening med MIFARE® Classic, MIFARE® Plus eller MIFARE® DESFire® SmartCards/SmartTags SC.M.I.G2

Ekstern SmartCard læser, til montering i ikke-sikrede områder, tilslutning til SmartRelæ 2 for SmartCards/SmartTags 
(SREL2.ZK.MH.G2.W) via kabel (medfølger ikke ved levering, anbefalet ledning: Cat.5), til betjening af SmartRelæ 2 
med MIFARE® Classic, MIFARE® Plus eller MIFARE® DESFire® SmartCards/SmartTags SC.M.E.G2.W 

TILBEHØR

Vejrbestandig version til ekstern læser inkl. tilslutningskabel (ca. 1 m langt) IP65 .WP

Beskyttelseshus til SmartRelæ 2 og dens eksterne læser udendørs SREL2.COVER1

Ekstern antenne til tilslutning til alle SmartRelæ 2 versioner (kabellængde 5 m) SREL.AV

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

LockNode, der kan integreres i SmartRelæ-huset til direkte netværksopkobling af SmartRelæ 2 3063 med 
autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SREL2.G2

//  TEKNISKE DATA FOR UDGANGSRELÆET

:: Type: Kontakt, låsekontakt vendbar
:: Kontinuerlig strøm: maks. 1,0 A
:: Sluttestrøm: maks. 2,0 A
:: Tærskelspænding: maks. 24 V
:: Brydestyrke: 106 aktiveringer ved 30 VA
:: Multifunktionstilslutninger F1, F2, F3: maks. 24 VDC, maks. 50 mA
:: Adgange der kan gemmes: Der kan lagres 3.600 hændelser   

Som Gateway 2000 adgange
:: Tidszonegrupper: 100

:: Antal transpondere, der kan administreres pr. låsecylinder:  
op til 64.000

:: Netværkskompatibilitet Kan netværksopkobles direkte med 
integreret LockNode (WNM.LN.I.SREL2.G2) eller via ekstern 
LockNode med ekstra dørovervågningsfunktion
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//  FORDELE

:: Intelligente netværksopkoblede styreenheder til udvidelse af 
alle låseanlæg

:: High-Performance-Gateway i det virtuelle netværk (overførsel 
af opdaterede adgangsrettigheder til identifikationsmedier)

:: Omgående overførsel også af større datamængder via Ethernet 
(PoE-egnet)

:: Styring f.eks. af skydedøre, bomme, rulleporte 

:: Alt afhængigt af læsere differentieret protokollering af adgange

:: Tilslutning af op til tre eksterne hybridlæsere med optisk og 
akustisk signalisering

:: Tre digitale indgange til forskellige anvendelser, så som  
dørovervågning med eksterne sensorer

:: Tilslutningsmulighed til tredjesystemer, f.eks. tidsregistrering

:: Vilkårlig kombination af alle netværksarter i et låseanlæg  
(offline, virtuel netværksopkobling, online)

:: Udvidelse med op til 116 relæudgange med Smart Output- 
modulet MOD.SOM8 (fås som ekstraudstyr)

DIGITALT  
SMART RELÆ 
3 ADVANCED
CONTROLLER 

SmartRelæ 3 Advanced er en højtydende styringsenhed, der 
består af en controller og op til tre læsere. I det virtuelle netværk 
overfører det som High-Performance-Gateway adgangsberet-
tigelser og konfigurationsændringer til identifikationsmedierne. 
Der kan tilsluttes op til tre eksterne læsere, der kan bestilles til 
aktive (transpondere) og / eller passive identifikationsmedier 
(SmartCard). En hurtig IP-forbindelse via Ethernet (inkl. PoE)  
muliggør den umiddelbare overførsel og opdatering også af større 
datamængder.

Målangivelser i mm

//  TEKNISKE DATA

Controller

::  Basisversion (SREL3.CTR.ADV.G2),  
Basisversion med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog 
(SREL3.CTR.ADV.ZK.G2)

::  Mål (L x B x H) 172 x 86 x 33 mm
::  Farve: RAL 9016 trafikhvid
::  Kabinet: Plast (ABS)
::  Spændingsforsyning: 9 - 32 VDC, maks. 200 mA. 

Via kuglekonnektor 5,5 mm eller skrueklemmer på kredsløbet, 
alternativt PoE (IEEE 802.3af)

:: Interface/tilslutning
 :: RS485 (3x læser-tilslutning) 
 :: TCP/IP (netværkstilslutning)
 ::  USB (førsteprogrammering) 
 :: 1x relæudgang (potentialfri omskifter)
 :: Serielt interface for tilslutning til tredjesystemer
 :: 3 digitale indgange (1 x tastaturindgang for døråbning,  
  2 x f.eks. Til dørkontakt) 
:: Beskyttelsesklasse: IP20
::  Signalisering: Visuelt (LED – RGB)
::  Temperaturområde: Drift: –25 °C til +60 °C
::  Luftfugtighed: maks. 90% uden kondens
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DIGITALT  
SMART RELÆ 
3 ADVANCED 
LÆSER

Målangivelser i mm

//  TEKNISKE DATA

Læser
::  Ekstern læser (SREL3.EXT.G2.W)  

Ekstern læser som vejrbestandig version (SREL3.EXT.G2.W.WP)
::  Mål (L x B x H) ca. 78 x 78 x 19 mm
::  Farve: RAL 9016 trafikhvid
::  Kabinet: Plast (ABS)
::  Spændingsforsyning: Via controlleren eller alternativt via ekstern 

strømforsyning
:: Interface/tilslutning
 ::  RS485: Forbindelse til controlleren (anbefalet kabellængde:  

Op til 150 m, Cat5 eller højere)
 :: Aktiv transponderteknologi (25 kHz, rækkevidde 0-60 cm)
 :: RFID (13,56 MHz, rækkevidde 0-15 mm) - understøttede kort-
  templates: MIFARE® Classic og MIFARE® DESFire® EV1/EV2
 :: Strømforsyning
::  Beskyttelsesklasse: IP20, IP65 for vejrbestandig version
::  Signalisering: Visuelt (LED – RGB), akustisk (brummer)
::  Temperaturområde: Drift: –25 °C til +60 °C
::  Luftfugtighed: maks. 90% uden kondens

* ikke ved  
WP-varianten
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SMART RELÆ 
3 ADVANCED 

Virtuelt netværk 
booking station 
til opdatering af 
adgangsrettigheder

Tilslutning til tredjesystemer 
som f.eks. et kantineafregnings-
system via det serielle interface

Kobling f.eks. af  
døre, bomme, rulle- 
og garageporte

//   EKSEMPLER PÅ ANVENDELSER

Elevatorstyring 
Individuelle adgangs-
rettigheder til etager
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//  PRODUKTVARIANTER

Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART RELÆ 3 ADVANCED

Smart Relæ 3 Advanced Basisenhed Controller, der kan indsættes i det virtuelle netværk som Gateway,  
TCP/IP-interface, PoE, USB og RS485-interface, op til 3 eksterne læsere kan tilsluttes, en relæudgang,  
tilslutningsmulighed for MOD.SOM8

SREL3.CTR.ADV.G2S-
REL3.CTR.ADV.G2

Smart Relæ 3 Advanced Basisenhed Controller, med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog,  
kan indsættes i det virtuelle netværk som Gateway, TCP/IP-interface, PoE, USB og RS485-interface,  
op til 3 eksterne læsere kan tilsluttes, en relæudgang, tilslutningsmulighed for MOD.SOM8 SREL3.CTR.ADV.ZK.G2

Ekstern læser i hvidt kabinet til montering i ikke-sikrede områder, tilslutning til SmartRelæ 3 Advanced  
Basisenhed Controller over kabel RS485 (medfølger ikke ved levering) SREL3.EXT.G2.W

Tillæg for vejrbestandig ekstern læser til SmartRelæ 3 Advanced, inkl. tilslutningskabel
(ca. 2 m lang), IP 65 .WP

SmartOutput-modul: Ekstramodel til Advanced modeller med 8 relæudgange, der kan kontaktes over en styre-
enhed via transponder/SmartCard. Ledningsforbindelse til Controller RS 485 (ikke inkluderet i leverancen) MOD.SOM8

Beskyttelseshus: både til SmartRelæ2 og dens eksterne læser og til den eksterne læser i  
SmartRelæ 3 Advanced SREL2.COVER1

DIGITALT  
SMART RELÆ 3 ADVANCED
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DIGITALT SMART  
OUTPUT MODUL

//  TEKNISKE DATA

:: Hus af grønt plast (polycarbonat)
:: Mål: 75 x 75 x 53 mm (H x B x D)
:: Beskyttelsesklasse: IP 20, ikke egnet til udendørs anvendelse 

uden beskyttelse 
:: Temperaturområde: Drift 0 °C til +60 °C  

Opbevaring 0 °C til +70 °C
:: Luftfugtighed: <90 % uden kondens
:: Netspænding: 11 til 15 VDC, anbefalet 12 VDC, reguleret
:: Effektbegrænsning: Strømforsyningen skal være begrænset  

til 15 VA
:: Hvilestrøm: < 120 mA
:: Maks. strøm: < 150 mA
:: Impulslængde kan programmeres fra 0,1 til 25,5 sek.
:: Udgangsrelæ type: normalt lukket
:: Udgangsrelæ og AUX Relæ kontinuerlig strøm: maks. 1,0 A
:: Udgangsrelæ og AUX Relæ startstrøm: maks. 2,0 A
:: Udgangsrelæ og AUX Relæ tærskelspænding: maks. 24 V
:: Udgangsrelæ brydestyrke: 106 aktiveringer ved 24 VA
:: Vibrationer: 15 G i 11 ms, 6 chok iht. IEC 68-2-27
:: Output 1 startstrøm: maks. 1 A
:: Output 1 tærskelspænding: maks. 24 V
:: Output 1 brydestyrke: maks. 1 VA
:: Udgang 1 skiftefunktion ved spændingsunderskridelse:  

Uv < 10,5 +/- 0,5 V 
:: Der kan håndteres op til 16 moduler for op til 128 etager  

pr. SmartRelæ Advanced
:: Der kan håndteres op til 15 moduler for op til 116 etager  

pr. SmartRelæ 3 Advanced

Smart Output-modulet er udstyret med 8 potentialfri relæud-
gange og tilsluttes til SmartRelæ 3 Advanced. Således kan for 
eksempel en elevator styres til de forskellige etager i en bygning.

//  PRODUKTVARIANTER

Smart Output-modul 
Ekstramodul til Advanced modeller med 8 relæ- 
udgange, der kan kontaktes over en styreenhed via 
transponder / SmartCard. Ledningsforbindelse til 
Controller RS485 (ikke inkluderet i leverancen) MOD.SOM8
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DIGITALE  
HÆNGELÅSE

//  TEKNISKE DATA HÆNGELÅS  
 MED 8 MM BØJLEDIAMETER

:: Mål lås uden cylinderknop og uden bøjle
 51 x 70 x 25 mm (LxBxH) 
:: Indvendig bøjlehøjde: 25 mm eller 60 mm  

(hhv. manuelt eller selvlåsende)
:: Beskyttelsesklasse hus: Klasse 3 jf. EN12320
:: Beskyttelsesklasse: IP 66
:: Batteritype: 2x CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid:  

Op til 300.000 aktiveringer eller op til 10 år standby
:: Temperaturområde:  

Drift: -25 °C til +55 °C  
Opbevaring (korttids): -45 °C til +70 °C  
Opbevarings (langtids): 0 °C til +30 °C

:: Op til 3.000 adgange kan gemmes
:: Tidszonegrupper: 100
:: Pr. hængelås kan administreres op til 64.000 transpondere,
:: Op til 304.000 transpondere kan administreres  

pr. lukning 
:: Kan kobles direkte i netværk med integreret LockNode
:: Frit konfigurerbar

//  TEKNISKE DATA HÆNGELÅS  
 MED 11 MM BØJLEDIAMETER

:: Mål lås uden cylinderknop og uden bøjle
 60 x 72,5 x 25 mm (LxBxH) 
:: Indvendig bøjlehøjde:  

35 mm (manuel aflåsning),  
50 mm (selvlåsende)

:: Beskyttelsesklasse hus: Klasse 4 jf. EN12320
:: Beskyttelsesklasse: IP 66
:: Batteritype: 2x CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid:  

Op til 300.000 aktiveringer eller op til 10 år standby
:: Temperaturområde:  

Drift: -25 °C til +55 °C  
Opbevaring (korttids): -45 °C til +70 °C  
Opbevarings (langtids): 0 °C til +30 °C

:: Op til 3.000 adgange kan gemmes
:: Tidszonegrupper: 100
:: Pr. hængelås kan administreres op til 64.000 transpondere,
:: Op til 304.000 transpondere kan administreres pr. lukning 
:: Kan kobles direkte i netværk med integreret LockNode
:: Frit konfigurerbar
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DIGITAL 
HÆNGELÅS

//  PRODUKTVARIANTER

DIGITALE HÆNGELÅSE – SC- BØJLEDIAMETER 8 MM

Hængelås MIFARE®, indvendig bøjlehøjde 25 mm Z4.PL.08.25.MP.ML.WP.G2

Hængelås MIFARE®, indvendig bøjlehøjde 25 mm, med ZK-funktion Z4.PL.08.25.MP.ML.WP.ZK.G2

Hængelås MIFARE®, indvendig bøjlehøjde 25 mm, selvlåsende Z4.PL.08.25. MP SL.WP.G2

Hængelås MIFARE®, indvendig bøjlehøjde 25 mm, selvlåsende, med ZK-funktion Z4.PL.08.25. MP SL.WP.ZK.G2

Hængelås MIFARE®, indvendig bøjlehøjde 60 mm Z4.PL.08.60. MP ML.WP.G2

Hængelås MIFARE®, indvendig bøjlehøjde 60 mm, med ZK-funktion Z4.PL.08.60. MP ML.WP.ZK.G2

Hængelås MIFARE®, indvendig bøjlehøjde 60 mm, selvlåsende Z4.PL.08.60. MP SL.WP.G2

Hængelås MIFARE®, indvendig bøjlehøjde 60 mm, selvlåsende, med ZK-funktion Z4.PL.08.60. MP SL.WP.ZK.G2

DIGITALE HÆNGELÅSE – SC- BØJLEDIAMETER 11 MM

Hængelås MIFARE®, indvendig bøjlehøjde 35 mm Z4.PL.11.35. MP ML.WP.G2 

Hængelås MIFARE®, indvendig bøjlehøjde 35 mm, med ZK-funktion Z4.PL.11.35. MP ML.WP.ZK.G2

Hængelås MIFARE®, indvendig bøjlehøjde 50 mm, selvlåsende Z4.PL.11.50. MP SL.WP.G2

Hængelås MIFARE®, indvendig bøjlehøjde 50 mm, selvlåsende, med ZK-funktion Z4.PL.11.50. MP SL.WP.ZK.G2

TILBEHØR

Sikkerhedskæde til hængelåse på 11 mm bøjlediameter, længde ca. 30 cm PL.CHAIN.11.30

Sikkerhedskæde til hængelåse på 8 mm bøjlediameter, længde ca. 30 cm PL.CHAIN.08.30

Vægholder til sikkerhedskæde PL.CHAIN.BRACKET
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//  TEKNISKE DATA

:: Hus af sort plast (polyamid)
:: Mål: 42 x 13,7 mm (Ø x H)
:: Beskyttelsesklasse: IP 65, med pålimet hus: IP 66
:: Typisk læserækkevidde: op til 40 cm til låsecylinderen/

SmartHandle, op til 120 cm til SmartRelæ 
:: Batteritype: 1 x CR2032 3V lithium
:: Batterilevetid: 

op til 400.000 aktiveringer eller  
op til ti år på standby

:: Temperaturområde: –25 °C til +65 °C
:: Miljøklasse: III
:: Antal lukninger, der kan administreres  

pr. transponder: 
op til 304.000

:: Fleksibel gyldighed (aktivering/deaktivering):  
mere end 10 år

:: Lagring af datasæt: 
3 G1- og 4 G2-låsesystemer

:: Adgangsliste med op til 1.000 adgange kan gemmes 

Blå, rød eller brun, med sammenklæbet hus eller fortløbende 
nummerering Som password- eller brandvæsenstransponder, 
beskyttet mod eksplosion eller med ekstra chip - kun fantasien 
sætter grænser. Administrer ikke mindre end 304.000 lukninger 
med transponderen og åbn op til 1 mio. gange døre og porte med 
bare et enkelt batteri. 

Transponderen anvendes til identifikation i System 3060, til  
aktivering af digitale låsecylindre, SmartHandles og SmartRelæ. 

TRANSPONDER 3064

Målangivelser i mm
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TRANSPONDER 3064

Transponder 3064 med mørkerød knap

Transponder 3064 med brun knap

//  PRODUKTVARIANTER

Transponder 3064  
med G2-funktionalitet som ID-medium i det digitale låsesystem 3060, i robust hus med blå knap,  
diameter 42 mm, beskyttelsesklasse IP 65 TRA2.G2

Version med mørkerød knap .ROT

Version med brun knap (fås kun i G2-version) .BRAUN

Version med fortløbende nummerering jf. kundens ønsker,  
mulighed for op til seks alfanumeriske tegn, minimum bestilling på 100 stk. .NR.K

Version med pålimet hus .SPEZ

Version til brandvæsenets nøglerør med G2-funktionalitet, fra indv. dia. 33 mm TRA.G2.FSR.

Kontakttransponder med G2-funktionalitet, med to tilslutningskabler,  
så den kan aktiveres via en potentialfri kontakt i en ekstern enhed TRA2.G2.SCHALT.

Version med ekstra EM® 4102 RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) .RFID.EM

Version med ekstra EM® 4450 RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.EM4450 

Version med ekstra HITAG® 1 RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) .RFID.HITAG

Version med ekstra HITAG® 2 RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.HITAG2

Version med ekstra ATMEL® ATA5567 RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.AT5567

Version med ekstra HID® 1390 eProx RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) .RFID.HID

Version med ekstra MIFARE® Classic (1k) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) .RFID.MIFARE

Version med ekstra MIFARE® DESFire® EV2 (8k) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.DESFIRE8K
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TRANSPONDER 3064

Version med ekstra LEGIC® PRIME (MIM256) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) .RFID.LEGIC

Version med ekstra LEGIC® PRIME (MIM1024) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.LEGIC1024

Version med ekstra LEGIC® Advant (128) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) .RFID.ADVANT

Version med ekstra LEGIC® Advant (1024) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.ADVANT1024

Version med ekstra LEGIC® Advant (4096) RFID-Inlay  
(kundeprogrammering til betjening af fremmede systemer) RFID.ADVANT4096

10 Lanyards 
Højkvalitets-transponderrem til at hænge om halsen i SimonsVoss-design,  
med metalclips til fastgørelse af en transponder TRA.BAND

5 transponderhuse med blå knap, uden elektronik TRA.GH

5 transponderhuse med mørkerød knap uden elektronik TRA.GH.ROT

5 transponderhuse med brun knap uden elektronik TRA.GH.BRAUN

5 batterier til transponder (type: CR2032) TRA.BAT
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//  PRODUKTVARIANTER

PinCode-tastatur 3068 Batteridrevet, trådløst 
pinkode-tastatur som identifikationsmedie 
i det digitale låsesystem 3060, 3 forskellige 
pinkoder, sølvfarvet hus af ABS-plast, 
beskyttelsesklasse IP 65 TRA.PINCODE

Pinkode-tastatur 3068 (til G2-systemer)
Batteridrevet, trådløs pinkode-terminal som 
identifikationsmedie i det digitale låsesystem 
3060, 500 forskellige brugere, sølvfarvet  
Hus af ABS-plast, beskyttelsesklasse IP 65 TRA.PC.TERMINAL

5 batterier til pinkode-tastatur og  
pinkodeterminal (type: CR 2032) TRA.BAT

Åbn Deres døre med en 4- eller 8-cifret kode. Det ultraflade pin-
kodetastatur kan monteres trådløst både inde og ude, og sågar 
på glas. Spar tid og omkostninger, idet du f.eks. ved kongresser 
eller aftenmøder uddeler en speciel kode til indgangsdøren. 

Du kan opnå endnu større sikkerhed med pinkode-terminalen: her 
kan man kombinere indtastning af en talkode med transponderen.

//  TEKNISKE DATA  
PINKODE-TASTATUR/TERMINAL 3068

:: Sølvfarvet ABS-plasthus
:: Mål: 96 x 95,7 x 14 mm (H x B x D)
:: Vægt: ca. 100 g inkl. batterier
:: Beskyttelsesklasse: IP 65
:: Typisk læserækkevidde: op til 40 cm til låsecylinderen/ 

SmartHandle, op til 120 cm til SmartRelæ
:: Batteritype: 2 x CR2032 3 V lithium
:: Batterilevetid : op til 100.000 aktiveringer eller  

op til ti år på standby 
:: 2-trins batteriadvarselssystem
:: Temperaturområde: –25 °C til +65 °C
:: Sabotagealarm
:: Styring af SimonsVoss alarmenhed
:: Antal brugere tastatur: 3 forskellige pinkoder  

Brugerantal terminal: 500 forskellige pinkoder 
:: Trådløs vægmontering
:: Præmieret med IF Product Design Award 2006

PINKODETASTATUR 3068 
PINKODETERMINAL 3068

Målangivelser i mm

95,7

Ø 69

9
6
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//  TEKNISKE DATA

:: ISO 7816-format
:: Farve hvid (SmartCards uden print, SmartTags med SimonsVoss-logo)

//  PRODUKTVARIANTER

SMART CARDS MIFARE® CLASSIC 

SmartCard MIFARE® Classic, 1k hukommelse, hvid, indhold: 5 stk. TRA.MIFARE1K.5.

SmartCard MIFARE® Classic, 1k hukommelse, hvid, indhold: 100 stk. TRA.MIFARE1K.100.

SmartCard MIFARE® Classic, 4k hukommelse, hvid, indhold: 5 stk. TRA.MIFARE4K.5.

SmartCard MIFARE® Classic, 4k hukommelse, hvid, indhold: 100 stk. TRA.MIFARE4K.100.

SMART CARDS MIFARE® DESFIRE® EV1

SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 8k hukommelse, hvid, indhold: 5 stk. TRA.DESFIRE8K.5.

SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 8k hukommelse, hvid, indhold: 100 stk. TRA.DESFIRE8K.100.

SMART TAGS MIFARE® CLASSIC

SmartTag MIFARE® Classic, 1k hukommelse, sort/hvid med SimonsVoss-Logo, indhold: 5 stk. TRA.TAG.MIFARE1K.5.

SmartTag MIFARE® Classic, 1k hukommelse, sort/hvid med SimonsVoss-Logo, indhold: 100 stk. TRA.TAG.MIFARE1K.100.

SmartTag MIFARE® Classic, 4k hukommelse, sort/hvid med SimonsVoss-Logo, indhold: 5 stk. TRA.TAG.MIFARE4K.5.

SmartTag MIFARE® Classic, 4k hukommelse, sort/hvid med SimonsVoss-Logo, indhold: 100 stk. TRA.TAG.MIFARE4K.100.

SMART TAGS MIFARE® DESFIRE® EV2

SmartTag MIFARE® DESFire® EV2, 8k hukommelse, sort/hvid med SimonsVoss-Logo, indhold: 5 stk. TRA.TAG.DESFIRE8K.5.

SmartTag MIFARE® DESFire® EV2, 8k hukommelse, sort/hvid med SimonsVoss-Logo, indhold: 100 stk. TRA.TAG.DESFIRE8K.100.

SMART CARDS
SMART TAGS

SimonsVoss tilbyder rene passivkomponenter ved siden af den 
gennemprøvede aktivteknologi og hybrid-varianterne. Disse kan 
anvendes med SmartCards/SmartTags i (MIFARE® Classic og  
MIFARE® DESFire®). Desuden er der derfor mulighed for at benytte 
allerede eksisterende SmartCards i System 3060.
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//  TEKNISKE DATA

:: Sølvfarvet eller hvidt ASA-plasthus
:: Mål: 89,22 x 38,06 x 12,90 mm (H x B x D)
:: Vægt: ca. 45 g inkl. batteri
:: Beskyttelsesklasse for version .WP: IP 65  

(kun til opklæbet montage)
:: Understøtter MIFARE® Classic og MIFARE® DESFire® medier
:: Typisk læserækkevidde: op til 30 cm til låsecylinderen/ 

SmartHandle, op til 60 cm til SmartRelæ
:: Batteritype: 2 x CR2450 3 V lithium
:: Batterilevetid : op til 80.000 aktiveringer* eller  

op til seks år på standby
:: Temperaturområde: -20 °C til +50 °C
:: Visuelt feedback med blå/rød LED
:: Blå/rød LED signaliserer batteriadvarselstrin 1 og 2  

Lukningen bliver først kontaktet med forskelligt lange 
forsinkelser

:: LockNode til direkte netværksopkobling  af CompactReader
:: 100 tidszonegrupper
:: Der kan administreres op til 64.000 SmartCards pr.  

CompactReader (afhængig af låsesystemets konfiguration)
:: Der kan administreres op til 32.000 låse pr. SmartCard 

(afhængigt af lagerkapacitet på SmartCard og låsesystemets 
konfiguration)

:: Selv om batteriet i CompactReader  er fuldstændigt afladet,  
kan låsen stadig åbnes med en autoriseret transponder.

:: Trådløs vægmontering

* ved adgangsprotokollering af SmartCard  

op til 60.000 aktiveringer

COMPACT READER 3078 

CompactReader gør det muligt at udvide alle aktive G2-låse-
komponenter i System 3060 med kontaktfri MIFARE� Classic og 
MIFARE� DESFire� SmartCards.

På grund af det meget kompakte, elegante design kan det klæbes 
fast på enhver dør eller alternativt fastgøres med to skruer på få 
sekunder.

//  PRODUKTVARIANTER

CompactReader 3078 
Oversætter fra den passive læseteknologi til den 
aktive radioteknologi Betjening med kontaktfrie 
SmartCards/SmartTags baseret på MIFARE® 
Classic, MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire®,  
i sølvfarvet hus, til indendørs brug TRA.CR.MIFARE

Version i hvidt hus TRA.CR.MIFARE.W

Version til udendørs område  
(vejrbestandig udførelse) .WP

Med Integreret LockNode til direkte 
netværksopkobling, autokonfiguration  
(kan ikke eftermonteres) WNM
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:: 100 tidszonegrupper
:: Der kan administreres op til 64.000 transpondere pr. lås.
:: Der kan administreres op til 64.000 SmartCards pr. lås  

(afhængig af låsesystemets konfiguration)
:: Der kan administreres op til 304.000 lukninger pr. transponder
:: Der kan administreres op til 32.000 låse pr. SmartCard (afhængig af 

lagerkapacitet på SmartCard og låsesystemets konfiguration)
:: Kan kobles direkte i netværk med integreret LockNode  

(Netværks-knopkappe WNM.LN.I) 
:: Frit konfigurerbar

*Ved skriveprocesser på SmartCard op til 60.000 låse

Hvad enten det er direkte netværksopkobling eller virtuelt netværk, 
aktive transpondere eller passive kort, globalt trådløst netværk 
i SimonsVoss WaveNet og kombinationen med eksisterende 
SimonsVoss anlæg, alt er muligt.

Det er muligt at læse både den kendte MIFARE® Classic-legitimation 
i alle varianter og kort med den nyere MIFARE® DESFire® teknologi. 
Den nye cylinder er ikke større end den kendte, digitale låsecylinder, 
og drives, lige som den, ved hjælp af standardknopceller. 

//  TEKNISKE DATA

:: Standard-Europrofilcylinder jf. DIN 18252 / EN1303 /  
DIN EN 15684

:: Knopdiameter: 30 mm
:: Basis-længde: 30-30 mm (yder-/indermål)
:: Totallængde: op til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene 

side), speciallængder på forespørgsel
:: Beskyttelsesklasse: IP 54, version .WP: IP 66 
:: Batteritype: 4 x lithium CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid: op til 130.000 lukninger  

eller op til ti år på standby
:: Temperaturområde: Drift -25 °C til +65 °C
:: Akustisk feedback med en brummer
:: Visuelt feedback med blå/rød LED  

(Kan kun betjenes med et SmartCard)
:: Brummer og blå/rød LED signaliserer batteriadvarselstrin 1 og 2  

Lukningen bliver først kontaktet med forskelligt lange 
forsinkelser

:: Der kan lagres 3.000 hændelser

DIGITAL EUROPROFIL 
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 - HYBRID

Digital låsecylinder - Hybrid med kapslet elektronikmodul jf. 
DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303
:: Kan betjenes med transponder og MIFARE® kort
:: MIFARE® Classic og DESFire®

:: Fritdrejende på begge sider - læseenhed inde og ude
:: Protokollering og tidszonestyring
:: Variant med beskyttelsesklasse IP 66
:: Kan efterfølgende kobles direkte til netværket

Målangivelser i mm

Yderside Inderside

Ø
30

Ø
30

30,90 30,90

9,3

4,74,7 30,50 30,50
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//  PRODUKTVARIANTER

Digital Europrofil Dobbeltknopcylinder 3061 – Hybrid med G2-funktionalitet
Fritdrejende digital låsecylinder, længde 30-30 mm, rustfrit stål, mål jf. DIN 18252, intern 
strømforsyning, vriderknop på begge sider, kan betjenes med transponder indefra og udefra, cylinderen 
kan desuden betjenes udefra med SmartCards/SmartTags i MIFARE® Classic og MIFARE® DESFire®  
EV1 /EV2-teknologi, kræver ikke kabelføring Z4.30-30.MH.FD.G2

Messingudførelse .MS

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog .ZK

Version tastestyring (skal betjenes indefra uden transponder) .TS

Version med VdS-godkendelse klasse AZ, SKG-godkendelse SKG - 3 stjerner, ikke med ZK-funktion .SKG

Version i VdS-udførelse, med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog, VdS-godkendelse 
klasse BZ, SKG-godkendelse SKG 3 stjerner, kan anvendes sammen med bloklåsfunktionen ved 
tilsvarende installation op til klasse VdS C/SG 6 .ZK.VDS

Multispærre-version
Til anvendelse i døre med multilåsninger, fra længde 35-30 mm .MR

Brandhæmmende version til anvendelse i stål- og branddøre (med MR kun elektronikknop) .FH

Vejrbestandig version, beskyttelsesklasse IP 66 til indsats i yderdøre og døre, der er udsat for 
vandstænk, fra længden 30-35 mm, ikke i kombination med .TS .WP

Netværksknopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, autokonfiguration WNM.LN.I

LÆNGDER (alle længdeangivelser: udvendigt – indvendigt)

Totallængde fra 65 mm til 80 mm f.eks. Z4.40-40.MH.FD.G2

Totallængde over 85 mm til 100 mm (maks. 90 mm på den ene side) f.eks. Z4.40-60.MH.FD.G2

Totallængde over 100 mm til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side!) f.eks. Z4.65-75.MH.FD.G2

Totallængde over 140 mm eller over 90 mm på den ene side på forespørgsel

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling, rustfrit stål, version til autokonfiguration,  
også egnet til eftermontering WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i design fra Z4.KNAUF7 (rustfrit stål, diameter  
35 mm, til tungtgående døre), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF7.

Netværks-knopkappe til direkte netværksopkobling i designet for Z4.KNAUF12 (rustfri stål, V4A, 
højglanspoleret), version til autokonfiguration, også egnet til eftermontering WNM.LN.I.KNAUF12.

DIGITAL EUROPROFIL  
DOBBELTKNOPCYLINDER 
3061 - HYBRID
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DIGITALE
LÅSECYLINDERE 
3061 – HYBRID
KNOPPER OG TILBEHØR

//  PRODUKTVARIANTER

KNOPKAPPER TIL CYLINDERENS MASTER-ELEKTRONIKSIDE

Plast, diameter 35 mm, kun egnet til FD-Hybrid. til tungtgående døre Z4.KNAUF3.

Knop i rustfrit stål, diameter 35 mm, med griberinge til forbedret greb, egnet til HZ/SO/SR/BO.CO Z4.KNAUF7.

I TN4-design, sølvfarvet plast, diameter 30 mm, egnet ved lav signalstyrke Z4.KNAUF9.

Knopkappe til cylinderens elektronikside, rustfrit stål V4A højglanspoleret,diameter 35 mm,  
til havvandsbestandig brug

Z4.KNAUF12.

Knopkappe til cylinderene elektronikside, uden logo, rustfrit stål V4A, diameter 30 mm,  
til havvandsbestandig brug

Z4.KNAUF14.

TN4-kappe til cylinderens elektronik Z4.KAPPE1.

TILBEHØR

Montage-/batterinøgle: Specialværktøj til demontering samt til batteriskifte (knapceller) i TN4-cylindere Z4.SCHLUESSEL.

10 batterier til SmartHandle og TN4-cylindere (dobbeltknop- og halvcylindere) (type: CR2450) Z4.BAT.SET.

2 adaptere til kerneudtrækningsbeskyttelse til frit drejende SC-cylinder, forlængelse 8 mm Z4.MP.KA.SET.

2 adaptere til kerneudtræksbeskyttelse til SC-cylindere VdS/SKG, forlængelse 8 mm Z4.MP.KA.SET2.

Knop til tungt gående døre 

(Z4.KNAUF3)

Sølvfarvet plast-knop  

(Z4.KNAUF9)
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DIGITALT  
SMART HANDLE AX – HYBRID

Målangivelser i mm

//  TEKNISKE DATA

:: Varianter: Euro-PZ, Swiss Round
::   Mål (BxHxD):  

Variant A0/B0: 66 x 120 x 21 mm 
Variant A1/B1: 66 x 140 x 21 mm 
Variant A2/B2: 65 x 174 x 21 mm

::   Læsemetode: 
Aktiv transponderteknologi,  
Passiv (MIFARE® Classic og DESFire®), Hybrid, BLE ready

::   Driftsmåder: online, virtuelt netværk og offline 
(kan kombineres)

::   Batteritype: 4x CR2450 3V lithium
::   Batterilevetid: op til 300.000 aktiveringer eller op til  

10 år på standby (aktiv). Op til 200.000 aktiveringer eller  
op til 10 år på standby (passiv).

::   Temperaturområde: Drift: -25 °C til +50 °C 
Opbevaring (korttids): -40 °C til +50 °C 
Opbevarings (langtids): 0 °C til +30 °C

::   IP-klasse: IP40.
::   Feedback: Akustisk (brummer), visuelt (LED - grøn/rød)
::   Adgange der kan gemmes: op til 3.000
::   Tidszonegrupper: 100+1
::   Antal medier, der kan forvaltes pr. SmartHandle AX  

op til 64.000
::    Radionetværk: Kan kobles direkte i netværk med integreret  

LockNode (kan altid eftermonteres)
:: Firmware der kan opgraderes

//  FORDELE

:: Batterilevetid: Op til 300.000 aktiveringer eller op til 10 år på 
standby (aktiv). Op til 200.000 aktiveringer eller op til 10 år på 
standby (passiv).

::    Plads til skønhed: AX-beslaget i det karakteristiske adaptive 
design kan kombineres med gængse håndtag fra kendte  
producenter.

::    Reagere fleksibelt i alle situationer på stedet: SmartHandle AX 
kan tilpasses dørtykkelse, afstandsmål og firkant. Håndtaget 
kan monteres til højre eller venstre.

::    Made in Germany. En selvfølgelighed for os. SmartHandle AX har 
bevist sin langtidsholdbare kvalitet gennem 1 million cyklusser. 
(DIN EN 1906)

::    Efterfølgende udvidelse til online eller ekstra funktionaliteter 
som DoorMonitoring* er altid mulig. Investeringssikkerhed er en 
del af løfterne fra SimonsVoss.

::   Driftssikkerhed er afgørende. Derfor har vi investeret i mekanisk 
og elektronisk kvalitet og stabilitet med AX-beslaget. For 
eksempel råder SmartHandle AX over et højpræcisions 
håndtagsspil.

 :: Sikkerhed på AX-platformen: Vi er først tilfredse, når alt er sikret. 
Intrinsic Security Architecture (ISA) med Secure Element er 
SmartHandle AX’ hjerteblod.

::    Høj kompatibilitet til nedjustering og driftssikkerhed: Man kan 
sågar åbne SmartHandle AX med en transponder af første 
generation.

Kan man gøre noget godt endnu bedre? Ja! Vores nye generation 
”SmartHandle” orienterer sig konsekvent mod kravene hos vores 
brugere, og på den måde sætter vi nye standarder. Takket være 
den modulære opbygning, de mange varianter og innovative funk-
tioner som BLE og Phone2Door (fra 2019) bringer SimonsVoss 
med SmartHandle AX et nyt intelligent niveau, komfort og sikker-
hed frem til døren.

Variant A1/B1 Variant A0/B0
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DIGITALT  
SMART HANDLE AX 

//  GRUNDVERSIONER

Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE AX

PROFIL

A0 – Euro-PZ, stående montage, mulighed for mekanisk tvangsstyring A0.

A1 – Euro-PZ, hængende montage, til et afstandsmål i låsen på 70 til 79 mm A1.

A2 – Euro-PZ, hængende montage, til et afstandsmål i låsen på 70 til 110 mm A2.

B0 – Swiss Round, stående montage, mulighed for mekanisk tvangsstyring B0.

B1 – Swiss Round, hængende montage, til et afstandsmål i låsen på 70 til 79 mm B1.

B2 – Swiss Round, hængende montage, til et afstandsmål i låsen på 70 til 110 mm B2.
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DIGITALT  
SMART HANDLE AX 

//  OPTIONER

Beskrivelse Bestillingskode

UDVENDIG ROSET

Ingen rosetafdækning 0

Rosetafdækning uden låsecylinderåbning 1

Rosetafdækning med låsecylinderåbning 2

INDVENDIG ROSET

Ingen rosetafdækning 0

Rosetafdækning uden låsecylinderåbning 1

Rosetafdækning med låsecylinderåbning 2

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

uden håndtag 0

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

HÅNDTAGSVARIANTER INDVENDIGT

uden håndtag 0

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

OVERFLADE

sølv / sortgrå 1

sølv / hvid 2

messing / hvid 7
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Beskrivelse Bestillingskode

DØRTYKKELSE

38 – 60 mm S

59 – 80 mm M

79 – 100 mm L

100 – 200 mm X

FIRKANT

7 mm 07

8 mm 08

8,5 mm 85

9 mm (til branddøre og nødudgangslåse skal man samtidig bestille optionen FH) 09

10 mm 10

LÆSETEKNIK (til hybrid angives Aktiv og MIFARE)

Permanent indkoblet (uden elektronik) 0

Aktiv A

MIFARE® M

OPTIONER (marker gerne flere)

G2-teknologi G2.

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Godkendt til branddøre og nødudgangslåse .FH

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag, til direkte netværksopkobling af SmartHandle AX, med 
autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.S2.

DIGITALT  
SMART HANDLE AX 
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DIGITALT  
SMART HANDLE AX 

Beskrivelse Bestillingskode

TILBEHØR

Adapter til montering af et håndtag fra FSB med fastgørelsesmåden ASL eller AGL (att. kompatibilitetslisten!) S2.ADAPTERSET.FSB.

Adapter til montering af et håndtag fra GLUTZ (att. kompatibilitetslisten!) S2.ADAPTERSET.
GLUTZ.

Håndtag indvendigt og udvendigt til eftermontering, angiv håndtagsvariant A, B, C eller D og firkant 7, 8 eller 9 S2.LEVER.x.x.

Firkant i længderne S, M, L eller X og diameter 7, 8, eller 9, angiv længde og diameter S2.SQUARE.x.x.

Cover til variant A0/B0 sortgrå S2.COVER.0.SG.

Cover til variant A0/B0 hvid S2.COVER.0.W.

Cover til variant A1/B1 sortgrå S2.COVER.1.SG.

Cover til variant A1/B1 hvid S2.COVER.1.W.

Cover til variant A2/B2 sortgrå S2.COVER.2.SG.

Cover til variant A2/B2 hvid S2.COVER.2.W.

Omløbermøtrik til roset, 50stk. pakning S2.SLEEVENUT.

Skruesæt S,M,L eller X), angiv længde (10 stk. pakning) S2.SCREW.x.

Justeringsbøsning til varianterne A0/B0, 10 poser à 2 x 3 stk. (i tre forskellige længder) S2.COMPSHELL.

Rosetafdækning uden låsecylinderåbning til eftermontering S2.ROSE.

Rosetafdækning med låsecylinderåbning til eftermontering S2.ROSEPZ.

Bøsning fra 8 mm til 8,5 mm diameter (10 stk.) SH.HUELSE.8.5.

Blindcylinder 15-15 mm til Euro-PZ til at lukke PZ-huller i døren BLINDCYLINDER.PZ

Blindcylinder 15-15 mm til Swiss Round til at lukke PZ-huller i døren BLINDCLINDER.SR
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Beskrivelse Bestillingskode

LÅSEKASSE TIL MONTERING AF SMART HANDLE AX PÅ GLASDØRE

Låsekasse dormakaba Office Junior til glasdøre, forberedt til SmartHandle AX, DIN
venstre, firkant 8 mm, forberedt til glasdøre, med vertikale boringer i en afstand af 80 mm,  
Huldiameter 50 mm (SmartHandle skal bestilles separat; kun varianten A1 er kompatibel) S2GL08A72L.

Låsekasse dormakaba Office Junior til glasdøre, forberedt til SmartHandle AX, DIN højre,  
firkant 8 mm, forberedt til glasdøre, med vertikale boringer i en afstand af 80 mm,
Huldiameter 50 mm (SmartHandle skal bestilles separat; kun varianten A1 er kompatibel) S2GL08A72R.

Vigtige oplysninger: Producenten af glasdørbeslaget er dormakaba.  
Vedr. tilbehør eller yderligere informationer henviser vi til producenten direkte.

TILBEHØR

Cover til låsekasse dormakaba Office Junior til glasdøre, forberedt til SmartHandle AX S2GLCOVER.

HJÆLP TIL BESTILLING AF DIGITALT SMART HANDLE

Man kan downloade en guide til bestilling af det digitale SmartHandle på www.simons-voss.com  
under forhandlerafsnittet / download produkter.

DIGITALT  
SMART HANDLE AX 
TIL GLASDØRE



SAMMENSÆTNING AF VARENUMRE MED EKSEMPEL:

Kode for digitalt SmartHandle = SV-S2
Profil:  A0 = Euro-PZ, stående montage 

A1 = Euro-PZ, hængende montage til afstandsmål 70-79 mm 
A2 = Euro-PZ, hængende montage (lang) til afstandsmål 70-110 mm 
A3 = Euro-PZ, stående montage til metalrammedøre 
B0 – Swiss Round, stående montage, mulighed for mekanisk tvangsstyring 
B1 = Swiss Round, hængende montage, til afstandsmål 70-79 mm

              B2 = Swiss Round, hængende montage (lang) til afstandsmål 70-110 mm

Udvendig roset: 0 = ingen      1 = uden låsecylinderåbning      2 = med låsecylinderåbning

Indvendig roset: 0 = ingen      1 = uden låsecylinderåbning      2 = med låsecylinderåbning 

Grebsvariant udvendigt:  0 = uden håndtag 
A = L-form R (rund bøjet) 
B = L-form G (gering) 
C = U-Form R (rund bøjet) 
D = U-Form G (gering) 
Adaptersæt til fremmed håndtag optionelt

Håndtagsvariant indendørs:  0 = uden håndtag 
A = L-form R (rund bøjet) 
B = L-form G (gering) 
C = U-Form R (rund bøjet) 
D = U-Form G (gering) 
Adaptersæt til fremmed håndtag optionelt

Overflade:  1 = sølv / sortgrå   2 = sølv / hvid    7 = messing / hvid 

Dørtykkelse:  S = 38 -60 mm 
M = 59-80 mm 
L = 79-100 mm 
X = 100-200 mm

Firkant:  07 = 7 mm 
08 = 8 mm 
85 = 8,5 mm 
09 = 9 mm 
10 = 10 mm

Læseteknik:  (til hybrid angives Aktiv og MIFARE) 
A = Aktiv, M = MIFARE®

Optioner:  (flere optioner kan anvendes) 
G2 = G2-teknologi 
ZK = adgangskontrol, tidszonestyring  
og protokollering 
FH = godkendt til branddøre og nød- 
udgangsaflåsninger

SV-S2 A0 1 2. A A. 1. M 08. A G2

=SV-S2.A0.12.AA.1.M08.A.G2

DIGITALT  
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224 mm

14 mm
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:: Temperaturområde: Drift: -20 °C til +50 °C
:: Opbevaring (korttids): -40 °C til +70 °C 

Opbevarings (langtids): 0 °C til +30 °C
:: Feedback: Akustisk (brummer), visuelt (LED – blå/rød)
:: Adgange der kan gemmes: op til 3.000
:: Tidszonegrupper: 100+1 
:: Antal medier (transpondere/SmartCards),  

der kan administreres pr. SmartHandle: 
transponder: op til 64.000 
(afhængigt af den valgte konfiguration / template)

:: Antal låse, der kan administreres pr. transponder/SmartCards: 
op til 64.000 / 32.000  
(afhængigt af den valgte konfiguration / template)

:: Forskellige varigheds-/åben tider
:: Netværkskompatibilitet Kan netværksopkobles direkte med  

integreret LockNode, kan eftermonteres når som helst
:: Opgraderingsmuligheder: Firmware der kan opgraderes
:: Andet: frit konfigurerbar

//  UNIKKE KENDETEGN

Takket være den innovative montage bortfalder boring af huller 
i døren. Dermed bliver de eksisterende døre ikke beskadiget og 
montagetiden reduceres kraftigt.

//  SYSTEMKRAV OG  
AFHÆNGIGHED AF ANDRE PRODUKTER

LSM 3.1 eller nyere, programmeringsværktøj SmartCD.G2 og til   
Hybrid-varianter desuden programmeringsværktøjet SmartCD.HF.

//   TEKNISKE DATA  
(LEVERES KUN I FORBINDELSE MED G2)

:: Typer: Euro-PZ (jf. DIN 18252 / EN1303), Swiss Round,  
Scandinavian Oval

:: Mål (BxHxD):  
Smal: 41 x 224 x 14 mm 
Bred: 53 x 224 x 14 mm

:: Mål SO (BxHxD):  
Smal: 48 x 230,2 x 21,75 mm 
Bred: 59 x 229,2 x 21,75 mm

:: Læsemetode:  
Aktiv, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire®, MIFARE Plus®

:: Batteritype: 4x CR2450 3V lithium
:: Batterilevetid : op til 120.000 aktiveringer eller  

op eller op til 10 år på standby

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 – 
HYBRID

Det digitale dørbeslag fra SimonsVoss kombinerer intelligent 
adgangskontrol-funktionalitet med et elegant og ergonomisk 
udseende. Bag dets smalle, flade design skjuler sig højinnovativ 
teknologi.

Ved udviklingen af det nye dørbeslag SmartHandle 3062 blev 
der især lagt vægt på kravene til indsats udendørs. Ud over aktiv-
teknologien står SmartHandle også til rådighed i en SmartCard- 
variant, og det kan anvendes i døre, der er forsynet med Euro-PZ, 
Swiss Round og Scandinavian Oval-indstikslåse.

Bredde på skilt

Firkant

Målangivelser i mm
A

fs
ta

nd

Dørtykkelse
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Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – HYBRID

Digitalt SmartHandle 3062 – Hybrid – SnapIn med G2-funktionalitet:
Digitalt dørbeslag til montering på døre, med en håndtagslås forberedt til Europrofil eller Swiss Round, 
ydersiden kan betjenes med SimonsVoss transpondere og/eller MIFARE® SmartCards/SmartTags, 
indersiden er altid tilkoblet.

SHA*...A**........2G2***
SHA*...B**........2G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – Hybrid – konventionel fastgørelse med G2-funktionalitet
Digitalt dørbeslag til konventionel montering med skruer, med en håndtagslås forberedt til Europrofil 
eller Swiss Round, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss transpondere og/eller MIFARE® SmartCards/
SmartTags, indersiden er altid tilkoblet.

SHA*...C**........2G2*** 
SHA*...D**........2G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – Hybrid – konventionel fastgørelse med MO og med G2-funktionalitet - til 
Europrofil: Digitalt dørbeslag til konventionel montering med skruer, ekstra muligheder for montering af en 
mekanisk cylinder til manuel aflåsning, forberedt med en håndtagslås til Europrofil, ydersiden kan betjenes 
med SimonsVoss transpondere og/eller MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid indkoblet SHC*...E-L**........2G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – Hybrid – konventionel fastgørelse med MO og med G2-funktionalitet - til 
Swiss Round: Digitalt dørbeslag til konventionel montering med skruer, ekstra muligheder for montering 
af en mekanisk cylinder til manuel aflåsning, forberedt med en håndtagslås til Swiss Round, ydersiden 
kan betjenes med SimonsVoss transpondere og/eller MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid 
indkoblet SHD*...E-L**........2G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – fastgørelse til montage ved rosetter med MO - og G2-funktionalitet - til 
Europrofil: Digitalt dørbeslag til konventionel montage med skruer, desuden mulighed for indbygning af en 
mekanisk cylinder til tvangsstyring, med en håndtagslås
til Europrofil, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss transpondere og/eller MIFARE® SmartCard/
SmartTags, indersiden er altid tilkoblet. SHF*...E-L**........2G2***

Digitalt SmartHandle 3062 –  fastgørelse til rosetmontage med MO - med G2-funktionalitet - til Swiss 
Round:  Digitalt dørbeslag til konventionel montering med skruer, ekstra muligheder for montering af en 
mekanisk cylinder til manuel aflåsning, forberedt med en håndtagslås til SwissRound, ydersiden kan 
betjenes med SimonsVoss transpondere og/eller MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid 
indkoblet SHG*...E-L**........2G2***

Det digitale SmartHandle fås med de følgende forskellige fastgørelsesmåder: Snapin, konventionel fastgørelse 
samt konventionel fastgørelse med Mechanical Override (MO) Montage ved rosetter med MO samt montage ved 
metalrammedøre med MO

//  GRUNDVERSIONER
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Beskrivelse Bestillingskode

Digitalt SmartHandle 3062 – fastgørelse til montage ved metalrammedøre med MO - og G2-funktionalitet 
- til Europrofil: Digitalt dørbeslag til konventionel montering med skruer, ekstra muligheder for montering 
af en mekanisk cylinder til manuel aflåsning, forberedt med en håndtagslås til Europrofil, ydersiden kan 
betjenes med SimonsVoss transpondere og/eller MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid 
indkoblet SHH*...E-L**........2G2***

Digitalt SmartHandle 3062– fastgørelse til montage på metalrammedøre med MO - med G2-
funktionalitet– til Swiss Round: digitalt dørbeslag til konventionel montage med skruer, desuden mulighed 
for indbygning af en mekanisk cylinder til tvangsstyring, med en håndtagslås forberedt til Swiss Round, 
ydersiden kan betjenes med SimonsVoss-transpondere og/eller med MIFARE® SmartCards/SmartTags, 
indersiden er altid indkoblet. SHI*...E-L**........2G2***

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 –  
HYBRID

*  Referencenummer for profil: 

A = Europrofil/Swiss Round 

C = Europrofil med Mechanical Override 

D = Swiss Round med Mechanical Override

 F = Europrofil med MO – Rosetmontage

 G = Swiss Round med MO – Rosetmontage

 H = Europrofil med MO, til metalrammedøre

 I = Swiss Round med MO, til metalrammedøre

**  Kode for fastgørelse/dørpladebredde: 

A = SnapIn smal 

B = SnapIn bred 

C = Konventionel fastgørelse smal 

D = Konventionel fastgørelse bred 

E-L = versioner for Mechanical Override 

***  Kode for læseteknik/optioner: 

1 = aktiv 

G2 = med G2-funktionalitet
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//  OPTIONER

Beskrivelse Bestillingskode

PROFIL

Europrofil / Swiss Round A

Europrofil med Mechanical Override (MO) C

Swiss Round med Mechanical Override (MO) D

Europrofil med Mechanical Override - rosetmontering F

Swiss Round med Mechanical Override - rosetmontering G

Europrofil med Mechanical Override - til metalrammedøre H

Swiss Round med Mechanical Override - til metalrammedøre I

DØRTYKKELSE

39 – 60 mm S

59 – 80 mm M

79 – 100 mm L

FIRKANT

7 mm 07

8 mm 08

8 mm (FH-døre) F8.

9 mm (FH-døre) 09

10 mm 10

FASTGØRELSE/BREDDE AF SKILT

SnapIn skilt (41 mm) A

SnapIn skilt (53 mm) B

Konventionel fastgørelse smal (41 mm) C

Konventionel fastgørelse bred (53 mm) D

MO indvendig og udvendig udskæring, smal (41 mm) E

MO indvendig og udvendig udskæring, bred (53 mm) F

MO indvendig blind, udvendig udskæring, smal (41 mm) G

MO indvendig blind, udvendig udskæring, bred (53 mm) H
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Beskrivelse Bestillingskode

MO indvendig udskæring, udvendig blind, smal (41 mm) I

MO indvendig udskæring, udvendig blind, bred (53 mm) J

MO indvendig og udvendig blind, smal (41 mm) K

MO indvendig og udvendig blind, bred (53 mm) L

AFSTAND

Konventionel fastgørelse 00

70 mm (kun til SnapIn) 70

72 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 72

75 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 75

78 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 78

85 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 85

88 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 88

90 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 90

92 mm (kun til SnapIn og Mechanical Override) 92

94 mm (kun til SwissRound og kun til SnapIn og Mechanical Override) 94

VERSION

Indkoblet (kun til SmartHandle uden elektronik) 0

Ensidigt koblende (til alle SmartHandles med elektronik) 1

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E
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Beskrivelse Bestillingskode

VARIANTER HÅNDTAG INDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

OVERFLADE

Børstet rustfrit stål 1

Messingudførelse 3

LÆSETEKNIK

Hybrid 2

OPTIONER

Med G2-funktionalitet G2.

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Vejrbestandig version (gælder kun til ydersiden) WP

Version med sikkerhedsklasse ES1 og PAS24 E1.

MERE TILBEHØR

Bøsning fra 8 mm til 8,5 mm (10 stk.) SH.HUELSE.8.5.

Bøsning fra 7 mm til 8 mm (10 stk.) SH.HUELSE.7.8. 

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Version ”Network Inside“ med integreret LockNode WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes til brug udendørs .WP

DÆKSEL

Indercover (smalt) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering eller som erstatning. SH.CS

Indercover (smalt, Europrofil) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning, oplys 
afstandsmål til udskæringen (f.eks. 72mm) SH.CS.xx

Indercover (bredt) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering eller som erstatning. SH.CB
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Beskrivelse Bestillingskode

Indercover (bredt, Europrofil) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning,  
oplys afstandsmål til udskæringen (f.eks. 72mm) SH.CB.xx

Udvendigt cover (smalt) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering eller som erstatning SH.2.CSP.

Ydercover (smalt, Europrofil) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning,  
oplys afstandsmål til udskæringen (f.eks. 72mm) SH.2.CSP.xx.

Ydercover (bredt) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering eller som erstatning SH.2.CBP.

Ydercover (bredt, Europrofil) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning,  
oplys afstandsmål til udskæringen (f.eks. 72mm) SH.2.CBP.xx.

Indercover (smalt, Swiss Round) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning,  
oplys afstandsmål til udskæringen (f.eks. 78 mm) SH.CS.SR.I.xx

Indercover (bredt, Swiss Round) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning,  
oplys afstandsmål til udskæringen (f.eks. 78 mm) SH.CB.SR.I.xx

Ydercover (smalt, Swiss Round) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering eller som erstatning,  
oplys afstandsmål til udskæringen (f.eks. 78 mm) SH.2.CSP.SR.A.xx.

Ydercover (bredt, Swiss Round) til SmartCard-beslag og indlæg til eftermontering f.eks. som erstatning,  
oplys afstandsmål til udskæringen (f.eks. 78 mm) SH.2.CBP.SR.A.xx.

HÅNDTAG TIL EFTERMONTERING ELLER OPGRADERING

SmartHandle håndtag til eftermontering eller opgradering, L-form bøjet rund, indvendigt og udvendigt 
dørhåndtag, med låsering og unbrakoskrue SH.LEVA

SmartHandle håndtag til eftermontering eller opgradering, L-form i gering, indvendigt og udvendigt dørhåndtag, 
med låsering og unbrakoskrue SH.LEVB

SmartHandle håndtag til eftermontering eller opgradering, U-form bøjet rund, indvendigt og udvendigt 
dørhåndtag, med låsering og unbrakoskrue SH.LEVC

SmartHandle håndtag til eftermontering eller opgradering, U-form i gering, indvendigt og udvendigt dørhåndtag, 
med låsering og unbrakoskrue SH.LEVD

SmartHandle håndtag til eftermontering eller opgradering, U-form rund buet, krum, til metalrammedøre, 
indvendigt og udvendigt dørhåndtag, med låsering og unbrakoskrue SH.LEVE

SmartHandle-håndtag til eftermontering eller opgradering, kun til SmartHandle med udskiftelige håndtag  
på begge sider, U-form rund bøjet, indvendigt og udvendigt dørhåndtag, med låsering og unbrakoskrue,  
med antibakteriel belægning SH.LEVC.AB

Låsering til udskiftelige udvendige håndtag ved SmartHandle, (10 stk.) SH.RING

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062 –  
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Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART HANDLE 3062 – SCANDINAVIAN OVAL – HYBRID

Digitalt SmartHandle 3062 – Scandinavian Oval – Hybrid med G2-funktionalitet
Digitalt dørbeslag til montering på døre, forberedt med en håndtagslås til Scandinavian Oval, yderside kan 
betjenes med SimonsVoss-transpondere og/eller MIFARE® SmartCards, indersiden er altid tilkoblet.

SHB*..........2G2***

Digitalt SmartHandle 3062 – Scandinavian Oval – Hybrid med MO og G2-funktionalitet
Digitalt dørbeslag til montering på døre, ekstra muligheder for montering af en mekanisk cylinder til manuel 
låsning, forberedt med en håndtagslås til Scandinavian Oval, ydersiden kan betjenes med SimonsVoss 
transpondere og/eller MIFARE® SmartCards/SmartTags, indersiden er altid tilkoblet. SHE*..........2G2***

//  GRUNDVERSIONER

*  Referencenummer for profil: 

B = Scandinavian Oval

 E = Scandinavian Oval med  

Mechanical Override (MO) 

***  Kode for læseteknik/optioner: 

2 = Hybrid 

G2 = med G2-funktionalitet
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Beskrivelse Bestillingskode

PROFIL

Scandinavian Oval B

Scandinavian Oval med Mechanical Override (MO) E

DØRTYKKELSE

33 – 54 mm S

53 – 74 mm M

73 – 94 mm L

DØRTYKKELSE SCANDINAVIAN OVAL MED BOREBESKYTTELSE

30 - 51 mm (kun til versioner med borebeskyttelse DP) S

50 – 71 mm (kun til versioner med borebeskyttelse DP) M

70 – 91 mm (kun til versioner med borebeskyttelse DP) L

FIRKANT

7 mm 07

8 mm 08

8 mm (FH-døre) F8.

9 mm (FH-døre) 09

10 mm (med klembøsning) 10

FASTGØRELSE/BREDDE AF SKILT

Konventionel fastgørelse smal (41 mm) C

Konventionel fastgørelse bred (53 mm) D

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, smal (41 mm) E

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig udskæring, bred (53 mm) F

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, smal (41 mm) G

Konventionel fastgørelse – MO indvendig blind, udvendig udskæring, bred (53 mm) H

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, smal (41 mm) I

Konventionel fastgørelse – MO indvendig udskæring, udvendig blind, bred (53 mm) J

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, smal (41 mm) K

Konventionel fastgørelse – MO indvendig og udvendig blind, bred (53 mm)L L

//  OPTIONER
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Beskrivelse Bestillingskode

AFSTAND

Adapterfastgørelse 00

96 mm (ikke til Mechanical Override) 96

105 mm (kun til Mechanical Override) 05

VERSION

Ensidigt koblende 2

HÅNDTAGSVARIANTER UDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

VARIANTER HÅNDTAG INDVENDIGT

L-form R (rund bøjet) A

L-form G (gering) B

U-form R (rund bøjet) C

U-Form G (gering) D

U-Form R (rund bøjet) krum E

OVERFLADE

Børstet rustfrit stål 1

Messingudførelse 3

LÆSETEKNIK

MIFARE® SmartCards 3

OPTIONER

Med G2-funktionalitet G2.

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog ZK

Vejrbestandig version (kun til ydersiden) WP

DIGITALT  
SMART HANDLE 3062
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Beskrivelse Bestillingskode

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING DIGITALT SMART HANDLE|

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag til direkte netværksopkobling  
af SmartHandles 3062 med autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes til brug udendørs,  
kan kun bestilles i forbindelse med vejrbestandig version af SmartHandle (WP) WP

HJÆLP TIL BESTILLING

Hjælp til bestilling af digitale SmartHandle kan downloades på vores hjemmeside  
www.simons-voss.com i forhandlerområdet under produkter.
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SAMMENSÆTNING AF VARENUMRE MED EKSEMPEL:

Kode for digitalt SmartHandle = SH
Profil:  A=Europrofil/Swiss Round 

B=Scandinavian Oval                                                          F= Europrofil med MO – rosetmontage 
C=Europrofil med Mechanical Override (MO)        G= Swiss Round med MO – rosetmontage 
D=Swiss Round med MO                                                    H= Europrofil med MO – til metalrammedøre 
E=Scandinavian Oval med MO                                        I = Swiss Round med MO – til metalrammedøre

Profil/dørtykkelse:   S = 39 – 60 mm hhv. 33 – 54 mm for SO, 30 – 51 for SO.DP, 32–50 mm for SKG 
M = 59 – 80 mm hhv. 53 – 74 mm for SO, 50 – 71 mm for SO.DP 50–70 mm for SKG, 70–90 mm for SKG 
L = 79 – 100 mm hhv. 73 – 94 mm for SO, 70 – 91 mm for SO.DP

Firkant:  07 =  7 mm 
08 =  8 mm (for SKG-versioner kun 8 mm (08) til rådighed!) 
F8 =  8 mm (FH-døre)  
09 =  9 mm (FH-døre) 
10 = 10 mm (med klembøsninger) 
8,5 mm (om bøsninger SH.HUELSE.8.5, se under tilbehør)

Fastgørelse/skiltbredde:  A = SnapIn smal (41 mm) 
B = SnapIn bred (53 mm) 
C       = Konventionel fastgørelse smal (41 mm) 
D       = Konventionel fastgørelse bred (53 mm) 
E       = Konventionel fastgørelse MO - indvendig og udvendig udskæring smal (41 mm) 
F       = Konventionel fastgørelse MO - indvendig og udvendig udskæring bred (53 mm) 
G      = Konventionel fastgørelse MO -  indvendig blind/udvendig udskæring smal (41 mm) 
H      = Konventionel fastgørelse MO -  indvendig blind/udvendig udskæring bred (53 mm) 
I        = Konventionel fastgørelse MO - indvendig udskæring/udvendig blind smal (41 mm) 
J       = Konventionel fastgørelse MO - indvendig udskæring/udvendig blind bred (53 mm) 
K      = Konventionel fastgørelse MO - indvendig og udvendig blind smal (41 mm) 
L       = Konventionel fastgørelse MO - indvendig og udvendig blind bred (53 mm)

Afstand:  00 = Konventionel fastgørelse  
70 = 70 mm 
72 = 72 mm 
74 = 74 mm (kun for Swiss Round) 
75 = 75 mm 
78 = 78 mm 
85 = 85 mm 
88 = 88 mm 
90 = 90 mm 
92 = 92 mm 
94 = 94 mm (kun for Swiss Round) 
96 = 96 mm (kun til Scandinavian Oval) 
05 = 105 mm (kun til Scandinavian Oval)
Version:  0=Tilkoblet (uden elektronik)     1=Ensidigt koblende       2=DoorMonitoring (DM) 

3=DM med tilslutning til sensorlåse .....4=DM med håndtagssensor
Dørhåndtagsvariant udvendig:  A = L-Form R (rund bøjet) 

B = L-form G (gering) 
C = U-form R (rund bøjet) 
D = U-form G (gering) 
E = U-form R (rund bøjet), krum 

Grebsvarianter indvendig:  A = L-form R (rund bøjet) 
B = L-form G (gering)  
C = U-form R (rund bøjet) 
D = U-form G (gering) 
E = U-form R (rund bøjet), krum 
K = Knop (kun til SKG)

Overflade:  1 = Børstet rustfrit stål 
3 = Messing

Læseteknik:  0 = uden elektronik  
1 = Aktiv 
2 = Hybrid 
3 = MIFARE® Pure

Optioner:  G2, ZK, WP, DP (kun for SO)
SH AS 10 B 85 1 A A 1 2 G2.

 Varenummer for det ovenfor angivne eksempel: SHAS10B851AA12G2.
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//  TEKNISKE DATA

:: Hus af hvidt plast (polyamid 6.6) 
Mål: 78 x 78 x 19 mm (H x B x D) 
Bundplade semi-transparent

:: Beskyttelsesklasse: IP 20  
IP 65 som WP-variant 

:: Luftfugtighed: <95 % uden kondens
:: Vibrationer: 15G for 11 ms,  

6 chok iht. IEC 68-2-27 
ikke godkendt til kontinuerlig drift ved vibrationer

:: Mål på printplade: 50 x 50 x 14 mm (H x B x D)
:: Netspænding: 9-24 VDC
:: Effektbegrænsning: Strømforsyningen skal være begrænset til 15 VA
:: Hvilestrøm: < 100 mA
:: Maks. strøm: < 300 mA
:: Impulslængde kan programmeres fra 1 til 25,5 sek.

//  KUNDEFORDELE

:: Intelligent supplement til lukningerne
:: Option for løsning med integreret og ekstern kortlæser  

til MIFARE® kort (Classic, DESFire®, Plus®)
:: Kan forbindes med fremmede systemer, f.eks. bomme,  

porte, maskiner, tidsstyring og adgangskontrollæser

DIGITALT 
SMART RELÆ 2  
3063

Det digitale SmartRelæ 2 3063 er udviklet til systemmiljøer med 
SmartCards. Indlæsningsprocesserne MIFARE® Classic, MIFARE® Plus 
og MIFARE® DESFire® understøttes. SmartRelæ 2 er en elektronisk 
kontakt, der kan tændes med et ID-medium fra SimonsVoss  
(transponder eller SmartCard). Dermed har SmartRelæ funktion 
som en adgangskontrollæser eller nøglekontakt. I system 3060 
åbner det elbetjente døre, porte samt bomme, og tænder/slukker 
lys, varme og maskiner.
Det videregiver ID-medier til fremmede systemer, så som tidsregi-
strering, kantineafregning eller Facility Management.

Målangivelser i mm

78

7819
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//  TEKNISKE DATA FOR UDGANGSRELÆET

:: Type: Kontakt, låsekontakt vendbar
:: Kontinuerlig strøm: maks. 1,0 A
:: Sluttestrøm: maks. 2,0 A
:: Tærskelspænding: maks. 24 V
:: Brydestyrke: 106 aktiveringer ved 30 VA
:: Multifunktionstilslutninger F1, F2, F3: maks. 24 VDC, maks. 50 mA
:: Adgange der kan gemmes: Der kan lagres 3.600 hændelser 
:: Tidszonegrupper: 100
:: Antal ID-medier, der kan forvaltes pr. låsecylinder: op til 64.000
:: Netværkskompatibilitet: Kan netværksopkobles direkte med 

integreret LockNode (WNM.LN.I.SREL2.G2) eller via ekstern 
LockNode med ekstra dørovervågningsfunktion

//  PRODUKTVARIANTER

Digitalt SmartRelæ 2 3063  
Version i hvidt kabinet, for transponder (aktiv), med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog. 
Relækontakt som låsekontakt (kan vendes til åbnerkontakt), med seriel grænseflade og mulighed for at udløse 
SREL2 ved hjælp af et eksternt suppressor kredsløb (potentialfri låsekontakt), må kun forsynes med jævnstrøm 
(9 til 24 VDC). Kan netværksopkobles direkte med integrerbar LockNode WNM.LN.I.SREL2.G2, (skal bestilles 
separat), med tilslutningsmulighed for en ekstern antenne (SREL.AV), forberedt til ekstra optagelse af en intern 
MIFARE® - kortlæser samt tilslutningsmulighed for maksimalt to ekstra eksterne MIFARE®-kortlæsere.  
(Læsere skal bestilles separat) SREL2.ZK.MH.G2.W

SmartCard-læser, intern  
Til påsætning af det interne relæprintkort i SmartRelæ 2 til SmartCards/SmartTags (SREL2.ZK.MH.G2.W),  
til betjening med MIFARE® Classic, MIFARE Plus® eller MIFARE® DESFire® SmartCards/SmartTags SC.M.I.G2

SmartCard-læser, ekstern 
Til montering i ikke-sikrede områder, tilslutning til SmartRelæ 2 for SmartCards/SmartTags  
(SREL2.ZKMH.G2.W) via kabel (medfølger ikke ved levering, ledningsanbefaling: Cat5), til betjening af 
SmartRelæ 2 med MIFARE® Classic, MIFARE Plus® eller MIFARE® DESFire® SmartCards/SmartTags SC.M.E.G2.W

Vejrbestandig version til ekstern læser inkl. tilslutningskabel (ca. 1 m langt) IP 65 .WP

Beskyttelseshus til SmartRelæ 2 og dens eksterne læser udendørs SREL2.COVER1

Ekstern antenne til tilslutning til alle SmartRelæ 2 versioner (kabellængde 5m) SREL.ADV

DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

LockNode, der kan integreres i SmartRelæ-huset til direkte netværksopkobling af SmartRelæ 2 3063 med
autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SREL2.G2
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//  FORDELE

:: Intelligente netværksopkoblede styreenheder til udvidelse af 
alle låseanlæg

:: High-Performance-Gateway i det virtuelle netværk (overførsel 
af opdaterede adgangsrettigheder til identifikationsmedier)

:: Omgående overførsel også af større datamængder via Ethernet 
(PoE-egnet)

:: Styring f.eks. af skydedøre, bomme, rulleporte 

:: Alt afhængigt af læsere differentieret protokollering af adgange

:: Tilslutning af op til tre eksterne hybridlæsere med optisk og 
akustisk signalisering

:: Tre digitale indgange til forskellige anvendelser, så som  
dørovervågning med eksterne sensorer

:: Tilslutningsmulighed til tredjesystemer, f.eks. tidsregistrering

:: Vilkårlig kombination af alle netværksarter i et låseanlæg  
(offline, virtuel netværksopkobling, online)

:: Udvidelse med op til 116 relæudgange med Smart Output- 
modulet MOD.SOM8 (fås som ekstraudstyr)

DIGITALT  
SMART RELÆ 
3 ADVANCED
CONTROLLER 

Målangivelser i mm

//  TEKNISKE DATA

Controller

::  Basisversion (SREL3.CTR.ADV.G2),  
Basisversion med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog 
(SREL3.CTR.ADV.ZK.G2)

::  Mål (L x B x H) 172 x 86 x 33 mm
::  Farve: RAL 9016 trafikhvid
::  Kabinet: Plast (ABS)
::  Spændingsforsyning: 9 - 32 VDC, maks. 200 mA. 

Via kuglekonnektor 5,5 mm eller skrueklemmer på kredsløbet, 
alternativt PoE (IEEE 802.3af)

:: Interface/tilslutning
 :: RS485 (3x læser-tilslutning) 
 :: TCP/IP (netværkstilslutning)
 ::  USB (førsteprogrammering) 
 :: 1x relæudgang (potentialfri omskifter)
 :: Serielt interface for tilslutning til tredjesystemer
 :: 3 digitale indgange (1 x tastaturindgang for døråbning,  
  2 x f.eks. til dørkontakt) 
:: Beskyttelsesklasse: IP20
::  Signalisering: Visuelt (LED – RGB)
::  Temperaturområde: Drift: –25 °C til +60 °C
::  Luftfugtighed: maks. 90% uden kondens

SmartRelæ 3 Advanced er en højtydende styringsenhed, der 
består af en controller og op til tre læsere. I det virtuelle netværk 
overfører det som High-Performance-Gateway adgangsberet-
tigelser og konfigurationsændringer til identifikationsmedierne. 
Der kan tilsluttes op til tre eksterne læsere, der kan bestilles til 
aktive (transpondere) og / eller passive identifikationsmedier 
(SmartCard). En hurtig IP-forbindelse via Ethernet (inkl. PoE)  
muliggør den umiddelbare overførsel og opdatering også af  
større datamængder.
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Målangivelser i mm

//  TEKNISKE DATA

Læser
::  Ekstern læser (SREL3.EXT.G2.W)  

Ekstern læser som vejrbestandig version (SREL3.EXT.G2.W.WP)
::  Mål (L x B x H) ca. 78 x 78 x 19 mm
::  Farve: RAL 9016 trafikhvid
::  Kabinet: Plast (ABS)
::  Spændingsforsyning: Via controlleren eller alternativt via ekstern 

strømforsyning
:: Interface/tilslutning
 ::  RS485: Forbindelse til controlleren (anbefalet kabellængde:  

op til 150 m, Cat5 eller højere)
 :: Aktiv transponderteknologi (25 kHz, rækkevidde 0-60 cm)
 :: RFID (13,56 MHz, rækkevidde 0-15 mm) - understøttede kort-
  templates: MIFARE® Classic og MIFARE® DESFire® EV1/EV2
 :: Strømforsyning
::  Beskyttelsesklasse: IP20, IP65 for vejrbestandig version
::  Signalisering: Visuelt (LED – RGB), akustisk (brummer)
::  Temperaturområde: Drift: –25 °C til +60 °C
::  Luftfugtighed: maks. 90% uden kondens

*  ikke ved  
WP-varianten
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Virtuelt netværk 
booking station 
til opdatering af 
adgangsrettigheder

Tilslutning til tredjesystemer 
som f.eks. et kantineafregnings-
system via det serielle interface

Kobling f.eks. af  
døre, bomme, rulle- 
og garageporte

//   EKSEMPLER PÅ ANVENDELSER

Elevatorstyring 
Individuelle adgangs-
rettigheder til etager
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//  PRODUKTVARIANTER

Beskrivelse Bestillingskode

DIGITALT SMART RELÆ 3 ADVANCED

Smart Relæ 3 Advanced Basisenhed Controller, der kan indsættes i det virtuelle netværk som Gateway,  
TCP/IP-interface, PoE, USB og RS485-interface, op til 3 eksterne læsere kan tilsluttes, en relæudgang,  
tilslutningsmulighed for MOD.SOM8 SREL3.CTR.ADV.G2.

Smart Relæ 3 Advanced Basisenhed Controller, med adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog,  
kan indsættes i det virtuelle netværk som Gateway, TCP/IP-interface, PoE, USB og RS485-interface,  
op til 3 eksterne læsere kan tilsluttes, en relæudgang, tilslutningsmulighed for MOD.SOM8 SREL3.CTR.ADV.ZK.G2

Ekstern læser i hvidt kabinet til montering i ikke-sikrede områder, tilslutning til SmartRelæ 3 Advanced  
Basisenhed Controller over kabel RS485 (medfølger ikke ved levering) SREL3.EXT.G2.W

Tillæg for vejrbestandig ekstern læser til SmartRelæ 3 Advanced, inkl. tilslutningskabel
(ca. 2 m lang), IP 65 .WP

SmartOutput-modul: Ekstramodel til Advanced modeller med 8 relæudgange, der kan kontaktes over en styre-
enhed via transponder/SmartCard. Ledningsforbindelse til Controller RS 485 (ikke inkluderet i leverancen) MOD.SOM8

Beskyttelseshus: både til SmartRelæ2 og dets eksterne læsere og også til de eksterne læsere i
SmartRelæ 3 Advanced SREL2.COVER1

DIGITALT  
SMART RELÆ 3 ADVANCED
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DIGITALT SMART  
OUTPUT MODUL

//  TEKNISKE DATA

:: Hus i grønt plast (Polycarbonat)
:: Mål: 75 x 75 x 53 mm (H x B x D)
:: Beskyttelsesklasse: IP 20, ikke egnet til udendørs anvendelse 

uden beskyttelse 
:: Temperaturområde: Drift 0 °C til +60 °C  

Opbevaring 0 °C til +70 °C
:: Luftfugtighed: <90 % uden kondens
:: Netspænding: 11 til 15 VDC, anbefales 12 VDC, reguleret
:: Effektbegrænsning: Strømforsyningen skal være begrænset  

til 15 VA
:: Hvilestrøm: < 120 mA
:: Maks. strøm: < 150 mA
:: Impulslængde kan programmeres fra 0,1 til 25,5 sek.
:: Udgangsrelæ type: normalt lukket
:: Udgangsrelæ og AUX Relæ kontinuerlig strøm: maks. 1,0 A
:: Udgangsrelæ og AUX Relæ startstrøm: maks. 2,0 A
:: Udgangsrelæ og AUX Relæ tærskelspænding: maks. 24 V
:: Udgangsrelæ brydestyrke: 106 aktiveringer ved 24 VA
:: Vibrationer: 15 G i 11 ms, 6 chok iht. IEC 68-2-27
:: Output 1 startstrøm: maks. 1 A
:: Output 1 tærskelspænding: maks. 24 V
:: Output 1 brydestyrke: maks. 1 VA
:: Output 1 reaktion ved spændingsunderskridelse:  

Uv < 10,5 +/- 0,5 V 
:: Der kan håndteres op til 16 moduler for op til 128 etager  

pr. SmartRelæ Advanced
:: Der kan håndteres op til 15 moduler for op til 116 etager  

pr. SmartRelæ 3 Advanced

Smart Output-modulet er udstyret med 8 potentialfri relæud-
gange og tilsluttes til SmartRelæ 3 Advanced. Således kan for 
eksempel en elevator styres til de forskellige etager i en bygning.

//  PRODUKTVARIANTER

Smart Output-modul 
Ekstramodel til Advanced modeller med 8 
relæudgange, der kan kontaktes over en styreenhed 
via transponder/SmartCard. Ledningsforbindelse til 
Controller RS485 (ikke inkluderet i leverancen) MOD.SOM8

195



 196 TRANSPONDERMEDIER

MULTINETWORKING

196



197



MULTINETWORKING | 198

//  FORDELE

:: Omgående reaktion på transpondertab
:: Remote-programmering af lukninger
:: Central udløsning af beskyttelsesfunktioner  

(f.eks. nødåbning, amokfunktion)
:: Online-dørovervågning (DoorMonitoring)
:: Varslinger (f.eks. e-mail) ved kritiske hændelser,  

som f.eks. hærværksforsøg ved døre
:: Automatiske advarsler ved svagt batteriniveau i lukninger

FUNKTION 
WAVENET RADIONETVÆRK

ONLINE: 
DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING

Systemstyring

Nødsituation

Router

Router-
beskyttelsesfunktion



G1. G2.

pdf side 2
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Radionetværk til forbindelse af samtlige lukninger med en central 
computer. Dataoverførslen sker via 868 MHz-frekvensbåndet. 
Man kan også vælge RS485.  Derigennem sker dataudvekslingen 
med alle netværkets elementer i realtid.

//  MODULER

:: Software til låsesystemer:  
Låsesystemet styres og administreres fra en central PC med 
Locking-System-Management-Softwaren (LSM).

:: WaveNet-Manager: 
Radio- og/eller kabelnetværket konfigureres med WaveNet 
Manager. Det gør det muligt at adressere alle netværksknuder 
(router-, LockNodes (inside)) og dermed den optimale tildeling 
af LockNodes (inside) til den til enhver tid bedste RouterNode  
i netværket. (WaveNet Manager kan hentes gratis på  
www.simons-voss.com)

:: WaveNet RouterNode:  
Med et WaveNet-netværk udgør RouterNodes forbindelsen  
mellem LSM-software og lukningerne (LockNodes). 

:: WaveNet LockNode Inside: 
Den bliver integreret i låsekomponenterne og gør den direkte 
netværksopkobling mulig uden ekstra LockNode-montage ved 
siden af døren.*

:: WaveNet LockNode: 
Den kan monteres ved siden af lukninger uden tilgængelig  
LockNode Inside til netværksopkobling. 

* ikke tilgængelig for alle produkter

WAVENET
RADIONETVÆRK 3065
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WaveNet RouterNode 2

WAVENET  
ROUTER NODES

//  TEKNISKE DATA ROUTER NODE 2

:: Kabinet: ABS-plast, UV stabilt,
:: Mål: 172 x86x33 mm (L x B x H)
:: Frekvensbånd: 868,xx – 870 MHz
:: Farve: 9/118645 som RAL 9016 (trafikhvid)
:: Spændingsforsyning:   

reguleret strømforsyning 9 - 32 VDC, jackstik rundt 5,5 mm
:: PoE: Power over Ethernet, understøtter IEEE 802.3af
:: Ydelse: maks. 3 VA
:: Sendeeffekt: 10 dBm (ca. 10 mW) ved antennebøsning
:: Ledningstilgang: Mulighed for både overflademontage og  

indbygget montage
:: Temperatur: Drift: -10 °C til +55 °C
:: Luftfugtighed: Maks. 90% uden kondens
:: Beskyttelsesklasse: IP20.
:: LED: En trefarvet LED: rød, grøn, blå (i midten af huset)
:: Relæ til udgang 1: 1x omskifterkontakt
:: Digitale indgange (inputs): 3x (potentialfri)
:: Digitale udgange (outputs): 2X (open collector)
:: Analoge indgange (inputs): 1x.

SimonsVoss RouterNodes med egne ind- og udgange (I/Os) tilby-
der ved dørovervågningen unikke beskyttelsesfunktioner som f.eks.:

:: Spærring af døre i tilfælde af en amokalarm
:: Frigivelse af døre i tilfælde af brandalarm
:: Frigivelse af døre i tilfælde af et nødopkald  

(nødopkald i pleje-, paniksituation)
:: Tænde for energiscenarier (lys, varme etc.)
:: Afsendelse af meldinger i tilfælde af fejl i bygningen som f.eks. 

for høj temperatur, vandindtrængning, afvigelse i niveau-data i 
tanke. Valgfrit med samtidig frigivelse / åbning af døre

:: Beskyttelsesfunktionen fungerer selv ved afbrudt forbindelse til 
Locking-System-Management-Softwaren (LSM).

I et netværk forbinder RouterNodes de forskellige netværksseg-
menter med hinanden. På den måde kan forskellige overførselsme-
dier forbindes med hinanden (eksempel: En router WNM.RN2.ER.IO 
forbinder et ethernetsegment (E) med et radiosegment (R). 
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WAVENET  
ROUTER NODES

//  PRODUKTVARIANTER

WAVENET ROUTER NODE 2 MED BESKYTTELSESFUNKTION

WaveNet Router 2 til autokonfiguration som omsætter fra Ethernet til 868 MHz frekvens, inkl. 
tilslutningsbøsning til ekstern strømforsyning, tilslutningsklemmer til ind- og udgange på printpladen, 
sende- og modtageantenne integreret på Router-printpladen, mulighed for Power over Ethernet  
(PoE 802.3af) WNM.RN2.ER.IO

WAVENET ROUTER NODES MED BESKYTTELSESFUNKTION

WaveNet RouterNode med beskyttelsesfunktion til autokonfiguration med 868 MHz radiomodul 
inkl. tilslutningsklemmer til ekstern strømforsyning og ekstern sende- og modtageantenne 
beskyttelsesfunktion: Amok, bloklås, nødåbning, fjernåbning WNM.RN.R.IO

WaveNet RouterNode med beskyttelsesfunktion til autokonfiguration med to RS485-interfaces til 
segmentudvidelse beskyttelsesfunktion: Amok, bloklås, nødåbning, fjernåbning WNM.RN.CC.IO

WaveNet RouterNode med beskyttelsesfunktion til autokonfiguration som omsætter fra 
RS485-interface til 868 MHz-frekvensen, til anvendelse af RouterNode som Backbone, 
inkl. tilslutningsklemmer til ekstern strømforsyning og ekstern sende- og modtageantenne 
beskyttelsesfunktion: Amok, bloklås, nødåbning, fjernåbning WNM.RN.CR.IO 

WaveNet RouterNode med beskyttelsesfunktion til autokonfiguration som omsætter fra Ethernet 
til RS485-interface, inkl. tilslutningsklemmer til ekstern strømforsyning, mulighed for Power over 
Ethernet (PoE 802.3af). Beskyttelsesfunktion: Amok, bloklås, nødåbning, fjernåbning WNM.RN.EC.IO 
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Låsecylinder SmartRelæSmartHandle 3062

LockNode WNM.LN.I

SmartHandle AX
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Findes til:

//  FORDELE

::  Meget nem opdatering af lukningerne (Plug & Play)
::  Netværksopkobling - uden omstændelig kabelføring  

ved døren
::  Automatiseret konfiguration

//  EGENSKABER NETVÆRKS-KNOPKAPPE

:: Netværks-knopkappe til eftermonteringskappe til netværksop-
kobling af en TN4-låsecylinder

:: Har en 868 MHz interface og en forbindelse til en mikrocontroller 
af låsecylinderen

:: LockNode befinder sig i bunden af elektronikknoppen  
(forlængelse af knoppen med ca. 2,6 mm)

:: Knoppen tjener som antenne
:: Kræver ikke ekstern antenne
:: Strømforsyning med cylinderbatteri
:: Afstand til RouterNode op til 30 m  

(afhængigt af bygningens struktur)
:: Standardudførelse rustfrit stål
:: Messingudførelse (.MS)
:: Op til 5 år på standby hhv. 150.000 aktiveringer ved cylinderen

//  KUNDEFORDELE NETVÆRKS-KNOPKAPPE

WaveNet netværks-knopkappen integrerer LockNode i metalkappen 
på elektroniksiden af en låsecylinder. Dette muliggør den direkte 
netværksopkobling uden ekstra LockNode-montering ved siden af 
døren. Netværks-knopkappen kan meget nemt eftermonteres ved 
at udskifte kappen på elektroniksiden af en låsecylinder.

WAVE NET RADIONETVÆRK 
3065 DIREKTE 
NETVÆRKSOPKOBLING 
LOCKNODE INSIDE

LockNode Inside bliver integreret i låsekomponenterne og tillader 
dermed den direkte netværksopkobling uden ekstra LockNode- 
montage ved siden af døren.

Hængelåse
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//  PRODUKTVARIANTER

TIL DIGITALE LÅSECYLINDERE 3061 – AKTIV OG HYBRID

Netværks-knopkappe til autokonfiguration som knopkappe til eftermontering til direkte netværksopkobling, 
rustfrit stål WNM.LN.I

Messingudførelse .MS

Netværks-knopkappe til autokonfiguration som knopkappe til eftermontering, til direkte netværksopkobling,  
i design som KNAUF7 WNM.LN.I.KNAUF7.

Netværks-knopkappe til autokonfiguration som knopkappe til eftermontering, til direkte netværksopkobling,  
i design som KNAUF12 WNM.LN.I.KNAUF12.

TIL DIGITALE LÅSECYLINDERE 3061 – PASSIV (.MP)

Knopkappe til autokonfiguration med integreret antenne og separat netværkskort  
til opdatering for direkte netværksopkobling, rustfrit stål WNM.LN.I.MP

TIL SMART HANDLE 3062

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag, til direkte netværksopkobling af SmartHandle 3062  
med autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SH

Vejrbestandig version af LockNodes til brug udendørs WNM.LN.I.SH.WP

TIL SMART HANDLE AX

LockNode, der kan integreres i det digitale dørbeslag, til direkte netværksopkobling af SmartHandle AX  
med autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.S2.

TIL SMART RELÆ 3063

LockNode, der kan integreres i SmartRelæ-huset til direkte netværksopkobling af SmartRelæ 3063  
med autokonfiguration (kan eftermonteres) WNM.LN.I.SREL.G2.

TIL SMART RELÆ 2 3063

LockNode, der kan integreres i SmartRelæ 2-huset til direkte netværksopkobling af SmartRelæ 2  
med autokonfiguration WNM.LN.I.SREL2.G2.

TIL HÆNGELÅSE – AKTIV

Netværks-knopkappe til autokonfiguration som knopkappe til eftermontering til direkte netværksopkobling, 
rustfrit stål WNM.LN.I

Netværks-knopkappe til autokonfiguration som knopkappe til eftermontering til direkte netværksopkobling,  
i design som KNAUF7 WNM.LN.I.KNAUF7. 

TIL HÆNGELÅSE – PASSIV

Knopkappe til autokonfiguration med integreret antenne og separat netværkskort  
til opdatering for direkte netværksopkobling, rustfrit stål WNM.LN.I.MP

WAVE NET RADIONETVÆRK 3065  
DIREKTE NETVÆRKSOPKOBLING 
LOCKNODE INSIDE
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WNM.LN.R

//  FORDELE

::  Netværksopkobling af komponenter uden LockNode Inside
::  Ekstra ind- og udgange til overvågning af dørkontakter og til 

aktivering af eksterne systemer.

//  EGENSKABER WNM.LN.R

:: Indeholder en 868 MHz radiogrænseflade og et 25 kHz interface
:: Til indbygning i 55 mm Ø UP-Dose egnet
:: Afstand til en RouterNode op til 30 m (afhængigt af bygningens 

struktur)
:: Tre indgange (potentialfri), en udgang (open drain) til dørover-

vågning, sensorer, 
:: Batteridrevet (levetid op til 6 år), type: hver to 2/3AA; 3,6 V
:: Tilslutning af ekstern antenne mulig (f.eks. ved tofløjede døre)

//  EGENSKABER WNM.LN.C

:: Indeholder en RS485- (kabel) og et 25 kHz interface
:: Anbefalet ledningstype: CAT 5 afskærmet
:: Kun businstallation/ledningsføring
:: Til indbygning i 55 mm Ø UP-Dose egnet
:: Tre indgange (potentialfri), en udgang (open drain) til 

dørovervågning, sensorer, fremmedsystemer
:: Ingen batterier, strømforsyning via netenhed 6 - 24 VDC, 15 mA 

pr. LockNode (anbefalet WN.POWER.SUPPLY.LNC)

Den kan monteres ved siden af lukninger uden tilgængelig 
LockNode Inside til netværksopkobling. Den kommunikerer med 
låsekomponenterne via det velkendte B-felt-interface (25 kHz)  
og med den nærmestliggende RouterNode over 868 MHz  
Radiogrænseflade (alternativt over et RS485 kabelinterface). 

//  PRODUKTVARIANTER

WaveNet LockNode til autokonfiguration med 868 MHz radiogrænseflade,  
med tre indgange og en udgang (batteridrevet) WNM.LN.R

WaveNet LockNode til autokonfiguration med RS485-interface med tre indgange og en udgang WNM.LN.C

WAVE NET RADIONETVÆRK 
3065 DIREKTE 
NETVÆRKSOPKOBLING 
LOCKNODE
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//  TILBEHØR

Eksternt strømstik 12 VDC / 500 mA / 6 VA til WaveNet RouterNode2, med jackstik  
5,5 mm, tilslutningsledning ca. 1,5 m POWER.SUPPLY.2.

Eksternt strømstik 12 VDC / 1000 mA / 12 VA til WaveNet RouterNode2, med jackstik
5,5 mm, tilslutningsledning ca. 1,5 m med universal-adapter til internationalt brug POWER.SUPPLY.2.UNI.

Ekstern strømforsyning til SmartRelæ, WaveNet Central-, Router- og RepeaterNode WN.POWER.SUPPLY.PPP

Ekstern strømforsyning til WaveNet LockNode med RS485-interface WN(M).LN.C WN.POWER.SUPPLY.LNC

Ekstern antenne til WaveNet LockNodes til WN(M).LN.R og WN(M).LN.C WN.LN.ANTV

Batterisæt til WaveNet LockNode, 10 stk. WN.BAT.SET

5 m sensorkabel for tilslutning til WaveNet LockNodes (WN.LN.R/WN.LN.C) til dørovervågning WN.LN.SENSOR.CABLE

Tilslutningskabel til forbindelse af SmartRelæ med en WaveNet LockNode (LockNode (WNM.LN.R/C) WN.WIRED.BF.G2.

Holder for RN-hus, ikke egnet for RouterNode 2 WN.RN.BOX

Tilslutningskabel til WNM-IO Router WNM.CABLE.IO

Tester til dækning af et SimonsVoss WaveNet radionetværk 3065 på 868 Mhz,  
bestående af en basisstation og en mobil station, forudsætning for brugen er en instruktion,  
pris inkl. 2 timers telefonisk instruktion WN.TESTER.BAMO.EU

Basis-station WN.TESTER.BASIS.EU

Mobil Station WN.TESTER.MOBILE.EU

Ekstern antenne til tilslutning til WNM.RN2.ER.IO (kabellængde ca. 2,5 m) ANTENNA.EXT.868.

WAVE NET RADIONETVÆRK 
3065  
TILBEHØR

POWER.SUPPLY.2.

205



 206 TRANSPONDERMEDIER

LSM SOFTWARE

206



207



LOCKING-SYSTEM-MANAGEMENT-SOFTWARE | 208

LSM SOFTWARE 
LÅSEPLAN-MANAGEMENT

//  SYSTEMADMINISTRATION

Intelligente komponenter udgør basis for det digitale låseanlæg. 
Softwaren er det samlende element, for at udføre alle opgaver 
hurtigt og nemt:
:: Udstede transpondere til nye medarbejdere
:: Programmere låsecylindere med aktuelle berettigelser
::  Spore hændelser i låseanlægget via netværket

Jo mere komplicerede kravene er, desto mere omfattende skal 
softwaren være udbygget. Hvis man vil løse standardopgaver
behøver man kun en nem software. En koncern med afdelinger 
over hele verden har brug for en højeffektiv pakke.

I System 3060 kan man blandt forskellige udgaver vælge den 
passende software til de præcise behov. Kompatibiliteten
af de enkelte versioner sikrer fremtiden.

//  GRUNDSTRUKTUR

:: LSM bygger på en datastruktur, som vokser med størrelsen af 
låseanlægget. Til udvidelse med nye funktioner og til forøgelse af 
kapaciteten findes der forskellige komponenter og moduler, der 
supplerer og udvider den bestående installation.

:: Databasen Engine: Fra LSM Business Edition bruges en velkendt 
databaseserver, der er let at installere og som ikke medfører eks-
tra administrationsomkostninger. Den garanterer datasikkerhed 
og stabilitet og ydeevne i programmet.

:: Kommunikationsknuder kan forbinde enkelte undernetværker 
med hinanden. De behandler opgaver (Tasks) og begivenheder 
(Events).

:: Brugerprogrammet med grafisk brugerflade (GUI) kan installeres 
på flere  bruger-clients. I forskellige visninger kan låseanlæggets 
struktur komprimeres eller vises og redigeres i detaljer.



LSM-SOFTWARE 
LUKKEPLAN-MANAGEMENT

Fordringer

LSM 
BASIC ONLINE 
EDITION

+ Protokollering
+ Rapporteringssystem

+ Opkoblet 
   basis funktioner

LSM 
BASIC
EDITION

+ Begyndelsesso�ware
+ Matrix
+ Aktiv/Passiv 

+ O�ine System

LSM 
PROFESSIONAL 
EDITION

+ Multi-Databank
+ Terminalserver

+ Fjernadgang

LSM 
BUSINESS 
EDITION

+ Databankserver
+ Multi-User-System
+ Taskmanager
+ Hændelse-management

+ Opkoblet 
   fuldt funktionsomfang

So�ware-udgaver

Ydeevne
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FUNKTIONER LSM-UTGÅVOR

Basic Basic Online Business Professional

Användning och administration av passiva identifikationsmedier

Loggning av ändringar X

Distribution av revisionssäkra rapporter X

Virtuell nätverksanslutning X

Nätverksanslutning av upp till 128 komponenter X

Nätverksanslutning av valfritt antal komponenter X X

ADS-databasserver med olika användarklienter X X

Bearbetning av händelser X X

Tidsstyrda behörigheter X X

Upp till 5 subnätverk X X

Obegränsat antal subnätverk X X X

Användning för klienter med tillgång till olika databaser X X X

Arbete i en terminalservermiljö X X X

Automatiskt datautbyte via CSV (SmartXChange) X X

5 användarvänliga användarklienter/arbetsplatser X X

Offlineprogrammering på plats (LSM Mobile Edition)

 ingår X ingår inte  finns som tillval
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Låseanlægsadministration, software til styring og administration 
af låseanlægget (offline), installation på en PC/laptop (bemærk 
systemkrav)

//  FUNKTIONER

:: Enkeltplads-version
:: Administration af offline-komponenter
:: Lokal installation af softwaren og data på en computer
:: Administration af låseanlæg med op til 64.000 transpondere, 

64.000 aktiveringer, 100+1 tidszone
:: Brug af flere låseanlæg
:: Ergonomisk dataindlæsning gennem funktionsassistenter 

(f.eks. oprettelse af en ny bruger)
:: Unterstøttelse af aktive og/eller passive medier og  

låsekomponenter
:: MIFARE� Classic, MIFARE� Plus og MIFARE� DESFire
:: Transpondergrupper
:: Områder til afbildning af bygnings- og  

organisationsstrukturer (første niveau)
:: Matrix-visning muliggør hurtig og nem  

redigering
:: Overtagelse af bestående låseplaner (import)
:: Dataudveksling med mobile slutenheder (Notebook, Tablet), 

programmeringssoftware LSM Mobile nødvendig
:: Basis for yderligere udvidelse af systemet
:: Opgradering til mere kraftfuld version er muligt når som helst

Digital
låsecylinder

Digitalt
SmartHandle

Digitalt
Smartrelæ

Digital
låsecylinder

Digitalt
SmartHandle

Digitalt
Smartrelæ

LSM BASIC

LSM BUSINESS
 

LSM BASIC ONLINE

Router

Router- 
beskyttelsesfunktion

Nødsituation

LSM PROFESSIONAL

Router

LæserController

ADS

GUI 2

GUI 1

GUI 3

GUI 4

Programmeringsværktøj

LSM SOFTWARE 
LÅSEPLAN-MANAGEMENT
BASIC EDITION
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Låseanlægsadministration, software til styring og administration 
af låseanlægget (on-/offline), installation på en PC/laptop 
(bemærk systemkrav), inkl. modulet LSM Report (omfangsrig 
rapportering), LSM Monitor (protokollering af ændringer ved 
systemet / revisionssikker), LSM Network 128 (netværksopkobling 
af maks. 128 komponenter)

//  FUNKTIONER

:: Enkeltplads-version
:: Administration af on- og offline komponenter
:: Lokal installation af softwaren og data på en computer
:: Administration af låseanlæg med op til 64.000 transpondere, 

64.000 aktiveringer, 100+1 tidszone
:: Brug af flere låseanlæg
:: Ergonomisk dataindlæsning gennem funktionsassistenter  

(f.eks. oprettelse af en ny bruger)
:: Understøttelse af aktive og/eller passive medier og 

låsekomponenter
:: MIFARE� Classic, MIFARE� Plus og MIFARE� DESFire
:: Op til 128 netværksopkoblede låsekomponenter
:: Transpondergrupper med overordnede berettigelser
:: Områder til afbildning af bygnings- og organisationsstrukturer
:: Matrix-visning muliggør hurtig og nem redigering
:: Overtagelse af bestående låseplaner (import)
:: Dataudveksling med mobile slutenheder (Notebook, Tablet), 

programmeringssoftware LSM Mobile nødvendig
:: Omfangsrig rapportering
:: Revisionssikker protokollering af brugeraktiviteter
:: Smart.Surveil til overskuelig overvågning af dørstatusser ved 

DoorMonitoring-komponenter
:: Opgradering til LSM Business, LSM Professional muligt når  

som helst

Digital
låsecylinder

Digitalt
SmartHandle

Digitalt
Smartrelæ

Digital
låsecylinder

Digitalt
SmartHandle

Digitalt
Smartrelæ

LSM BASIC

LSM BUSINESS
 

LSM BASIC ONLINE

Router

Router- 
beskyttelsesfunktion

 

LSM PROFESSIONAL

Router

LæserController

ADS

GUI 2

GUI 1

GUI 3

GUI 4

Programmeringsværktøj

Nødsituation

LSM SOFTWARE 
LÅSEPLAN-MANAGEMENT
BASIC ONLINE EDITION
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Software til låseanlægsadministration, Client-Server-System 
(4+1) inkl. modulet LSM Report (omfattende rapportering), LSM 
Monitor (protokollering af brugeraktiviteter / revisionssikker), 
LSM Network Enterprise (netværksopkobling af vilkårligt mange 
komponenter), LSM VN Server (virtuel netværksopkobling: Forde-
ling af rettighedsinformationer over Gateways til ID-medier),  
LSM Online (overvågning og redigering af netværkshændelser), 
LSM Resources Management (tidsstyrede berettigelser),  
Smart Surveil til overskuelig overvågning af  dørstatusser ved 
DoorMonitoring-komponenter (adgang til database forudsætter 
en fri User-Client)

//  FUNKTIONER

:: Client-Server-System
:: Multibruger-system (decentral anlægsadministration)
:: Lokal installation af Client Software på op til 4 arbejdspladser 

(kan udvides)
:: Sikker databasedrift på en kraftig Server  

(Advantage Database Server)
:: Administration af online- og offline komponenter
:: Administration af låseanlæg med op til 64.000 transpondere, 

64.000 aktiveringer, 100+1 tidszone
:: Ergonomisk dataindlæsning gennem funktionsassistenter  

(f.eks. oprettelse af en ny dør)
:: Understøttelse af aktive og/eller passive låseplaner
:: MIFARE® Classic, MIFARE® Plus og MIFARE® DESFire®

:: Direkte netværksopkobling via WaveNet
:: Virtuel netværksopkobling - fordeling af berettigelses-

informationerne via Gateways til ID-medier
:: Netværksopkobling af vilkårligt mange komponenter
:: Omfattende rapportering
:: Revisionssikker protokollering af brugeraktiviteter
:: Overvågning og redigering af netværkshændelser,  

inkl. e-mail-underretning
:: Tidsstyrede berettigelser til lukninger
:: Smart.Surveil til overskuelig overvågning af dørstatusser ved 

DoorMonitoring-komponenter

Digital
låsecylinder

Digitalt
SmartHandle

Digitalt
Smartrelæ

Digital
låsecylinder

Digitalt
SmartHandle

Digitalt
Smartrelæ

LSM BASIC

LSM BUSINESS
 

LSM BASIC ONLINE

Router

Router- 
beskyttelsesfunktion

LSM PROFESSIONAL

Router

LæserController

ADS

GUI 2

GUI 1

GUI 3

GUI 4

Nødsituation

Programmeringsværktøj

LSM SOFTWARE 
LÅSEPLAN-MANAGEMENT
BUSINESS EDITION
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Software til låseanlægsadministration, Client-Server-arkitektur 
(4+1) i terminalservermiljø inkl. modulet LSM Multi Database  
(brug af flere databaser), LSM Report (omfattende rapportering.), 
LSM Monitor (protokollering af brugeraktiviteter / revisionssikker), 
LSM CommNode Enterprise (direkte netværksopkobling via  
Wavenet), LSM Network Enterprise (netværksopkobling af vilkårligt 
mange komponenter), LSM VN Server (virtuel netværksopkobling: 
Fordeling af rettighedsinformationer over Gateways til ID-medier), 
LSM Online (overvågning og redigering af netværkshændelser), 
LSM Resources Management (tidsstyrede berettigelser), 
Smart.Surveil til overskuelig overvågning af  dørstatusser ved 
DoorMonitoring-komponenter (adgang til database forudsætter en 
fri User-Client)

//  FUNKTIONER

:: Client-Server-System i terminalserver-omgivelser
:: Multibruger-system (decentral anlægsadministration  

pr. Remote Desktop)
:: Installation af Client Software på op til 4 server-arbejdspladser 

(kan udvides)
:: Sikker databasedrift på en kraftig Server  

(Advantage Database Server)
:: Udnyttelse af flere databaser
:: Administration af online- og offline komponenter
:: Administration af låseanlæg med op til 64.000 transpondere, 

64.000 lukninger, 100+1 tidszone
:: Understøtter aktive og/eller passive låseplaner
:: Revisionssikker protokollering af brugeraktiviteter og  

omfattende rapportering
:: Direkte netværksopkobling via WaveNet og virtuel  

netværksopkobling over Gateways
:: Netværksopkobling af vilkårligt mange komponenter
:: Overvågning og redigering af netværkshændelser, inkl.  

e-mail-underretning
:: Tidsbegrænsning af rettigheder
:: Smart.Surveil til overskuelig overvågning af dørstatusser  

ved DoorMonitoring-komponenter

Digital 
låsecylinder

Digitalt
SmartHandle

Digitalt
Smartrelæ

Digital 
låsecylinder

Digitalt
SmartHandle

Digitalt
Smartrelæ

LSM BASIC

LSM BUSINESS
 

LSM BASIC ONLINE

Router

Router- 
beskyttelsesfunktion

LSM PROFESSIONAL

Router

LæserController

ADS

Nødsituation

Programmeringsværktøj

LSM SOFTWARE 
LÅSEPLAN-MANAGEMENT
PROFESSIONAL EDITION
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//  SYSTEMKRAV

Generelt
:: Lokale administratorrettigheder til installationen
:: Kommunikation: TCP/IP (NetBios aktiv),  

LAN (anbefaling: 100 MBit)
:: Windows-domæne (kræves ikke ved enkeltpladsinstallationer)
:: Navneopløsning
:: NET Framework 4.0 Client
:: USB-interface(s)

Client-PC
:: Monitor min. 48 cm (19“) (eller større til præsentation af  

matrix-visningen)
:: Skærmopløsning min. 1024x768, anbefalet 1280x1024
:: Processor: min. 2,66 GHz
:: Min. 2 GB RAM
:: Harddiskstørrelse ca. 500 MB (under installationen ca. 1 GB), 

database afhængig af omfang (ca. 30 MB)
:: MS Windows 7/ 8/8.1/10 (Professional), 64 Bit

Server
:: Processor: min. 2,66 GHz
:: Min. 2 GB RAM
:: Programhukommelse ca. 300 MB (under installationen ca. 500 MB), 

database afhængig af omfang (ca. 30 MB)
:: MS Windows Server 2008, 2008 R2 eller 2012, 2016
:: NET Framework ved anvendelse af CommNodeServers min. 4.0
:: Serverbaseret database kræver licensfrigivelse til Advantage Data-

base Server Version 12

ID-medier
:: Aktive medier: SimonsVoss G1 og G2 transpondere
:: Passive medier: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® og  

MIFARE Plus® teknologi

LSM SOFTWARE 
LÅSEPLAN-MANAGEMENT
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//  PRODUKTVARIANTER

LSM Starter - System 3060 administrationssoftware for maks. 20 lukninger (kun G2) og 100 transpondere, 
installation på en PC/laptop (se systemkrav), til brug kræves desuden USB-programmeringsstikket 
CD.STARTER.G2 (medfølger ikke ved levering) LSM.STARTER 

LSM Basic - System 3060 administrationssoftware til styring og administration af låseanlægget (offline), 
installation på en PC/laptop (bemærk systemkrav) LSM.BASIC

LSM Basic Online - System 3060 administrationssoftware til forvaltning og administration af låseanlæg 
(on-/offline), installation på en PC/laptop (bemærk systemkrav), inkl. modulet LSM Network 128 
(netværk for maks. 128 netværksopkoblede komponenter), LSM Report (omfattende rapportering), 
LSM Monitor (protokollering af ændringer i systemet i software/revisionssikker), LSM VN Server (virtuel 
netværksopkobling: Fordeling af brugerinformationer over Gateways på transpondere/SmartCards) LSM.BASIC.ONLINE

LSM Mobile - programmeringssoftware til installation på en mobil slutenhed (Tablet/laptop med 
Windows-styresystem) til programmering af lukninger på stedet LSM.MOBILE 

LSM Business - System 3060 administrationssoftware, 4 User-Clients (arbejdspladser) inkluderet, 1 licens 
til ADS-database inkl. modulet LSM Report (omfattende rapportering.), LSM Monitor (protokollering 
af ændringer ved systemet i software/revisionssikker), LSM Network Enterprise (netværk for vilkårligt 
antal netværksopkoblede komponenter), LSM VN Server (virtuel netværksopkobling: Fordeling af 
brugerinformationerne over Gateways på transpondere/SmartCards), LSM Online (Task-, advarsels- og 
Eventmanagement, forvaltning af SimonsVoss Event-Agent, integrering af SMS- og e-mail-funktionalitet), 
LSM Ressource Management (tidsbegrænsning af rettigheder) og LSM CommNode 05 Clients, inklusive 
Software-Tool Smart. Surveil til overvågning af dørstatusser ved DoorMonitoring-låsekomponenter 
(adgang til databasen forudsætter en fri User-Client) LSM.BUSINESS

LSM Professional - System 3060 administrationssoftware, 4 User-Clients (arbejdspladser) inkluderet, 
1 licens til ADS-database inkl. modulet LSM Report (omfattende rapportering.), LSM Monitor 
(protokollering af ændringer ved systemet i software/revisionssikker), LSM Network Enterprise (netværk 
for vilkårligt antal netværksopkoblede komponenter), LSM VN Server (virtuel netværksopkobling: Fordeling 
af berettigelsesinformationerne over Gateways på transpondere/SmartCards), LSM Online (Task-, 
advarsels- og Eventmanagement, styring af SimonsVoss Event-Agent, integrering af SMS- og e-mail-
funktionalitet), LSM Ressource Management (tidsbegrænsning af rettigheder), LSM Terminalserver (brug 
i et terminalserver miljø), LSM Multi DataBase (brug af flere forskellige databaser) og LSM CommNode 
Enterprise (vilkårligt antal CommNode Clients), inklusive Software-Tool Smart.Surveil til overvågning af 
dørstatusser ved DoorMonitoring-låsekomponenter (databaseadgang forudsætter en fri User-Client) LSM.PROFESSIONAL

Udvidelse af databaselicensen med yderligere 5 arbejdspladser;
LSM Business og LSM Professional LSM.CLIENT-05

Interface Smart.XChange til automatisk import og eksport af persondata,  
dørdata og adgangsrettigheder via CSV-filer til LSM.Business og LSM.Professionel LSM.SMART.XCHANGE

215



Dørene kan samles i overvågningsgrupper for at udvælge 
enkelte specifikke områder. Fordi: Grupper tildeles en planlagt 
status (f.eks. ”Dør er  sikkert aflåst”) og et valgfrit tidsrum, 
hvor denne status skal være indstillet. Døre, der afviger i det 
planlagte tidsrum fra den planlagte status, kan således let 
genkendes og kontrolleres.

For en endnu bedre visualisering kan man i Smart Surveil 
indlæse bygningsplaner, og placere døre inkl. den aktuelle 
status pr. Drag&Drop på den aktuelle position i bygningen. 

Værktøjet egner sig specielt til sikkerhedstjenester,  
sikkerhedsvagter, portnere, og.m.fl.

// BEMÆRK

Hvis værktøjet anvendes ved en LSM med Client-Server-
System kræver det en fri User-Client for problemfri 
databaseadgang. Dette kan teoretisk medføre 
følgeomkostninger, men grundlæggende er værktøjet 
Inkluderet gratis i alle LSM installationspakker.

SMART SURVEIL
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Smart surveil er et selvstændigt software-tool til
overvågning af dørstatusser. På viser på overskuelig
måde alle hændelser og statusser i låsekomponenterne
med DoorMonitoring-funktion. 

Der vises

døren er åben

døren lukket

døren er låst

døren er låst sikkert,

døren står for længe åben

sabotagealarm.



//  FUNKTIONER

:: Oprette og slette personer og transpondere
:: Tilføje døre og lukninger
:: Administrere enkeltberettigelser
:: Administrere gruppeberettigelser
:: Oprette erstatningstranspondere
:: Automatiseret eksport af låseanlægsdata fra LSM databasen
:: Overførsel af informationer til en fremmed software
:: Gemte tildelingsskemaer til CSV-filer
:: Tidsmæssigt planlagte Tasks
:: Kører som Windows-systemtjeneste i baggrunden
:: Kræver min. LSM Business Edition
:: Kræver en fri User-Client for problemfri databaseadgang

SMARTXCHANGE

//  PRODUKTVARIANTER

Interface Smart.XChange til automatisk import og eksport af persondata,  
dørdata og adgangsrettigheder via CSV-filer til LSM.Business og LSM.Professionel LSM.SMART.XCHANGE 

I M P O R T

E K S P O R TLSM-
SOFTWARE

EKSTERN 
SOFTWARE

CSV-INTERFACE   

LOCKING-SYSTEM-MANAGEMENT-SOFTWARE |

Interface Smart.XChange til automatisk import og eksport af 
persondata, dørdata og adgangsrettigheder via CSV-filer Kan 
f.eks. anvendes til automatiske datatransfer mellem LSM og 
en facility management software (CAFM). Kræver min. LSM 
Business Edition.
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// TEKNISKE DATA SMART CD – G2

:: Til programmering af transpondere og aktive låsekomponenter
:: Hus af mørkegråt plast (polyamid)
:: Mål: 112 x 63 x 22 mm (H x B x D)
:: Beskyttelsesklasse: IP 20
:: Batteritype: 2 Li-Ion-Mangan-batterier 
:: Opladning via USB-grænseflade
:: Temperaturområde: -5 °C til +40 °C

//  TEKNISKE DATA SMART CD.HF.

:: Til programmering af SmartCards/SmartTags og passive 
låsekomponenter

:: Hus af mørkegråt plast (polyamid)
:: Mål: 112 x 63 x 22 mm (H x B x D)
:: Beskyttelsesklasse: IP 20
:: Strømforsyning via USB-grænseflade
:: Temperaturområde: -5 °C til +60 °C

//  TEKNISKE DATA SMART CD.HF

:: Til MIFARE® Classic og MIFARE® DESFire® SmartCards
:: Kan kun anvendes sammen med SmartCD – G2 til programmering   

af hybrid-komponenter

// PROGRAMMERINGSVÆRKTØJ

I System 3060 er der tre forskellige programmeringsværktøjer til 
overførsel af data til identifikationsmedierne og låsekomponenterne: 

:: I aktivsystemer overfører programmeringsværktøjet SmartCD 
data fra låseplanen til transpondere og låsekomponenter. 

:: Til programmering af komponenterne i passive SmartCard-
systemer kræves SmartCD.MP analogt.

:: I hybridsystemer, altså når både transpondere og SmartCards 
bruges jævnsides i et system, kræves SmartCD til programmering 
af aktivkomponenterne og SmartCD-HF til SmartCards.

// FORDEL

Nem og sikker overførsel af adgangsrettigheder fra PC’en til  
identifikationsmedier og låsekomponenter. 

PROGRAMMERING

Programmeringsværktøj SMARTCD.MP

For programmering i et låseanlæg er der forskellige muligheder alt 
efter driftsform:

:: Låseplanen bliver oprettet og administreret i Locking-System- 
Management-Softwaren (LSM). Opdateringen bliver overført  
med et programmeringsværktøj til låsekomponenterne

:: Ved førsteprogrammeringen anbefales en programmering direkte  
fra LSM til en PC.

:: I et anlæg, der drives offline, kan programmeringsopgaver for allere-
de indbyggede komponenter overføres til en tablet (f.eks. pr. WLAN), 
og nemt programmeres sammen med et programmeringsværktøj  
på stedet.

:: I et virtuelt netværksopkoblet anlæg har identifikationsmedierne 
altid de nyeste data. Her skal indbyggede låsekomponenter sjældent 
programmeres på stedet.

:: Netværksopkoblede komponenter kan opdateres direkte online uden 
hjælp af et programmeringsværktøj, se under multinetworking.

:: Læseteknikken (aktiv, passiv, hybrid) inden for låseanlægget afgør 
det programmeringsværktøj, der skal anvendes.
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//  PRODUKTVARIANTER

Programmeringsværktøj SmartCD G2 for tilslutning til en PC/laptop via USB-grænseflade.
Til programmering og udlæsning af alle aktive låsekomponenter i SimonsVoss System 3060 (låsecylindere, 
transpondere, SmartHandle og SmartRelæ). Leveringen omfatter: Programmeringsværktøj USB-kabel,  
CD-ROM med manual og USB-drivere, 2 integrerede batterier 
Programmeringsværktøj for tilslutning til en PC/laptop via USB-interface. Kan også anvendes mobilt med en Netbook. 
Til programmering af SimonsVoss SC-lukninger og MIFARE® Classic, MIFARE® Plus og MIFARE® DESFire® SmartCards hhv. 
SmartTags SMARTCD.G2 

Kortprogrammeringsværktøj SmartCD.HF til programmering af MIFARE® Classic og MIFARE® DESFire® SmartCards/
SmartTags. SMARTCD.HF

Programmeringsværktøjet SmartCD MP for tilslutning til en PC/laptop via USB-grænseflade.
Til programmering og udlæsning af passive låsekomponenter. Leveringen omfatter: Programmeringsværktøj,  
USB-kabel, CD-ROM med manual og USB-driver.  SMARTCD.MP

USB-programmeringsstik til programmering af aktive G2 komponenter. Tilslutning til en PC via USB-grænseflade, kun i 
forbindelse med LSM Starter. Leveringen omfatter: Programmeringsværktøj, CD ROM med manual og USB-driver.

CD.STARTER.
G2. 

opad:

Programmeringsværktøj SmartCD

nedad:

Programmeringsværktøj SmartCD.HF

PROGRAMMERING
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//  PRODUKTVARIANTER

Transponderterminal 
er et netværkskompatibelt, hærværkssikret programmeringsværktøj til indsats udendørs til omprogrammering af 
transpondere i offline- eller VN-anlæg TRATERM

Transponderterminalen er et netværkskompatibelt, hærværkssikret 
eksternt programmeringsværktøj til anvendelse udendørs. Den 
kan omprogrammere aktive SimonsVoss-transpondere automa-
tisk, uden at låseadministrator umiddelbart skal være opkoblet 
hhv. til stede for at udføre denne programmeringsproces. For 
eksempel ved flytning af en hel afdeling kan alle berettigelses-
strukturer ændres i SimonsVoss-låseanlægget, fleksibelt og på 
en gang. Terminalen kan anvendes såvel i offline-anlæg som til 
udvidelse i virtuelle netværk. 

Transponderterminal

PROGRAMMERING
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SERVICEYDELSER 

Projektering på stedet PROJEKT

Ibrugtagning af moduler på stedet INSTALL

Produkt- og software-kursus direkte på projektets adresse KURSER

Tjenesteydelser ved servicebesøg jf. servicerapport TJENESTE

KURSER I MÜNCHEN 

Produkttræning nyheder (1 dag) TRAINING.NEU

Produkttræning trin 1 (2 dage) TRAINING.1.

Produkttræning trin 2 (2 dage) TRAINING.2.

Tekniktræning LSM Professional (2 dage) TRAINING.LSMPRO

PRØVEKUFFERT

Tom prøvekuffert
(aluminium-kuffert 440 x 330 x 80 mm) KOFFER.3060.PZ.U.

Udrustet kuffert Europrofil
(440 x 330 x 80 mm) KOFFER.3060.PZ.B.

DEMOMODELLER

Demomodel af digital låsecylinder med standardbeslag MOCKUP.G2.

Demomodel af digital låsecylinder med standardbeslag, kan betjenes med transpondere og SmartCards/
SmartTags MOCKUP.Z4.MH.

Demomodel SmartHandle AX, hængende variant, farve hvid MOCKUP.SV-S2.A1.AM

Demomodel SmartHandle AX, stående variant, farve hvid MOCKUP.SV-S2.A0.AM

Demomodel SmartHandle – DoorMonitoring aktiv MOCKUP.SH.DM.A

Demomodel SmartHandle – DoorMonitoring passiv MOCKUP.SH.DM.M

Demomodel til SmartHandle 3062 – G2 MOCKUP.SH.G2

Demomodel til SmartHandle 3062 – Hybrid – G2, kan betjenes med transpondere og SmartCard/Tags MOCKUP.SH.MH.G2.

Stabil aluminiumkuffert til demomodeller MK

SERVICEYDELSER  
OG KURSER
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DEUTSCHLAND ZENTRALE:
SimonsVoss  
Technologies GmbH
Feringastraße 4
D - 85774 Unterföhring

Tel. +49 89 99228-0
Fax +49 89 99228-222
vertrieb@simons-voss.com
info@simons-voss.com
www.simons-voss.de

BENELUX
SimonsVoss Technologies B.V.
The Base B
Evert van de Beekstraat 104
1118 CN Schiphol
Holland

Tel. +31 20 6541882
Fax +31 20 6541801
benelux@simons-voss.com

STORBRITANNIEN
SimonsVoss Technologies Ltd.
1200 Century Way
Thorpe Park, Colton
GB - Leeds LS15 8ZA

Tel. +44 113 2515 036
Fax +44 113 2515 360
uk@simons-voss.com

TYSKLAND
PRODUKTION:
SimonsVoss  
Technologies GmbH
Lindenstraße 6
D - 06721 Osterfeld  
OT Kleinhelmsdorf

FRANKRIG
SimonsVoss  
Technologies SAS
Immeuble  
« Les Portes de Paris »
1/3, Rue du Rempart
93160 Noisy le Grand

Tel. +33 1 48151480
Fax +33 1 45922854
france@simons-voss.com

ITALIEN
SimonsVoss  
Technologies GmbH
Via Torino 2
I - 20123 Milano

Tel. +39 02 72 54 67 63
Fax +39 02 72 54 64 00
italy@simons-voss.com

SIMONS VOSS 
VERDEN OVER
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 227 KONTAKT 227 KONTAKT

ASIEN
SimonsVoss  
Security Technologies 
(Asia) Pte. Ltd. 
178 Paya Lebar Road
#04-10 Paya Lebar 178
Singapore 409030
Republic of Singapore 

Tel. +65 6227 7318
Fax +65 6227 7018
asia@simons-voss.com

MELLEMØSTEN
SimonsVoss Technologies 
(Middle East) FZE 
P.O. Box 184220 
Dubai UAE 

Tel. +971 4 8815835
Fax +971 4 8815836
uae@simons-voss.com

NORDISKE LANDE 
SimonsVoss Technologies AB
Ostermalmstorg 1
S - Stockholm 114 42
Sverige

Tel. +46 850 25 66 63
Fax +46 850 25 65 00
nordic@simons-voss.com

ØSTRIG
SimonsVoss  
Technologies GmbH
Kärntner Ring 5–7
1010 Wien

Tel. +43 1 2051160-1146
Fax +43 1 2051160-1008
austria@simons-voss.com
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Det er SimonsVoss

SimonsVoss, pioneren af trådløs 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).

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4
D - 85774 Unterföhring
Tyskland
Tel. +49 89 99 228-0
Fax +49 89 99 228-222
info@simons-voss.com
www.simons-voss.com
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