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НАСТУПНЕ БЕЗДРОТОВЕ
ПОКОЛІННЯ. ЗАРАЗ.
AX.Advanced Xchange
Нова програма 2019
Найкраще в бездротовій безпеці

02

НАСТУПНЕ БЕЗДРОТОВЕ
ПОКОЛІННЯ. ЗАРАЗ.

Наші рішення щодо цифрового блокування замінюють механічні
системи блокування з моменту заснування нашої компанії
більше двадцяти років тому.
Орієнтація на клієнтів - наш пріоритет. Наша продукція є
інноваційною та вражає в роботі. Максимальні стандарти
безпеки, зручності та надійності так само свідчать про нашу
продукцію, як і наш стиль оформлення підписів. Розвідка
починається біля дверей. Тільки технологія цифрового
блокування може забезпечити такий інтелект. Цифрове
блокування може поставити лише SimonsVoss.
Чи можна зробити щось ще краще? Так! Платформа AX
(Advanced Xchange) та пов’язані з нею продукти дозволяють нам
створити архітектуру безпеки, яка дає можливість отримати
щось прекрасне як на технічному, так і на візуальному рівні.
Відкрийте для себе платформу AX зараз і допоможіть нам
сьогодні визначити стандарти безпеки завтра. Наступне
бездротове покоління. Зараз.
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//Чому зараз AX

//Платформа AX

AX розшифровується як Advanced Xchange. Комунікація та

Завдяки своєму інвестиційному захисту, сумісності вперед,

взаємозв'язок є ключовими у глобальному, мережевому світі.

безлічі варіантів і максимальному рівню безпеки платформа AX

Ми запитали себе, як система цифрового блокування з

буде незамінною на візуальному або технологічному рівні в

контролем доступу може виправдати такі очікування та стати

майбутньому. Це тому, що ми не задоволені, поки не будуть

контрольною кількістю в будинках.

дотримані оптимальні стандарти.

Тільки ті, хто слухає та створює зв’язок між безпекою,

Ми визначаємо платформу AX на основі унікальної архітектури

гнучкістю та зручністю, підходять для майбутнього. Ось чому

безпеки - внутрішньої архітектури безпеки (ISA), яка є

ми визначили новий стандарт:

центральним елементом захищеного елемента. Цей елемент

сучасна архітектура безпеки, яка фокусується на потребах

відповідає максимальним стандартам безпеки щодо

цифрового суспільства.

шифрування даних. Bluetooth Low Energy (BLE) робить
платформу рішення повною, надаючи, наприклад, Phone2Door
* у безкоштовному додатку. Це дозволяє не тільки
використовувати смартфон як ідентифікаційний носій, але й
виконувати завдання програмування. Він також дає
користувачам заспокійливе відчуття безпеки та гнучкості у
бездротовому світі, незалежно від їх сектору чи розміру будівлі.

* За розкладом буде доступний до 2020 року

04

05

SMARTRELAY 3 РОЗШИРЕНИЙ
Центр управління

SmartRelay 3 Advanced - це потужний блок управління, що
складається з контролера та зчитувача. Встановлений у
віртуальній мережі, він виконує функцію високопродуктивного
шлюзу, передаючи права доступу та змінені конфігурації на
ідентифікаційні носії. Можна підключити три зовнішніх
зчитувачі, які можна замовити як окремі блоки та керувати

Швидке IP-з'єднання через Ethernet (включаючи PoE)

транспондерами чи смарт-картами, або обидва в гібридній

забезпечує миттєву передачу та оновлення навіть для

системі.

більшого обсягу даних.

Програмне
забезпечення

SmartRelay 3
Розширений

Настінний
зчитувач

Ідентифікаційний
носій
Блокувальні
пристрої

SmartRelay 3 Advanced об'єднує речі, які належать разом.
:: Встановлений у SimonsVoss System 3060, SmartRelay 3 Advanced забезпечує потужну віртуальну
мережу автономних блокувальних пристроїв.
:: SmartRelay 3 Advanced, як багатозадачний користувач, може працювати з активними та
пасивними носіями ідентифікації. Він оснащений трьома цифровими входами та релейним
виходом, що дозволяє одночасно керувати до трьох зчитувачів (активних / пасивних). Це
економить як на матеріалах, так і на витратах.
:: Дані обмінюються негайно завдяки прямому підключенню до бази даних.
:: Зміни прав можуть бути запрограмовані практично без обмежень.
:: Навіть якщо мережа тимчасово переривається, часові бюджети все ще можуть бути збільшені і
блокувати ідентифікатори, забудовані в пам'яті, можуть передаватися на ідентифікаційні носії.
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SMARTHANDLE AX
The fitting

Чи можна зробити щось, що ще краще? Так! Наше нове

Адаптивний дизайн і взаємодія між металевими елементами

покоління SmartHandles AX засноване на потребах наших

не тільки пропонують візуальну насолоду, але і максимальний

користувачів та встановлює нові стандарти в процесі. Завдяки

простір для стилю та декору. Новий продукт SmartHandle AX -

модульній структурі, безлічі варіантів та функцій на основі

це розумне рішення для міжкімнатних дверей, яке можна

BLE, таких як Phone2Door *, SimonsVoss представляє новий

кріпити до існуючих шаблонів отворів (ISO 18251) без

рівень інтелекту, зручності та безпеки для дверей із

необхідності свердління отворів.

SmartHandle AX.

Програмне
забезпечення

SmartHandle AX

Ідентифікаційний носій

SmartHandle AX - звільняє місце для краси.
:: Забезпечте гнучке реагування на будь-яку ситуацію на місці: SmartHandle AX можна адаптувати до веретена, товщини
дверей та відстані від центру. Саму ручку можна встановити зліва або справа. Підходить для металевих каркасних дверей та
монтажу на овальні ескатони. Можна поєднувати з панікою. *
:: Надзвичайно довгий термін служби акумулятора до 300 000 операцій
:: Інвестиції в майбутнє є частиною обіцянки SimonsVoss. Можна навіть відкрити SmartHandle AX за допомогою транспондера
першого покоління. Більше онлайнових або додаткових функцій, таких як DoorMonitoring *, також можуть бути
доопрацьовані.
:: Кімната для краси: завдяки своєму характерному, адаптивному дизайну, AX-фурнітура може поєднуватися зі стандартними
ручками відомих виробників.
:: Максимальна безпека даних завдяки інтегрованому захищеному елементу.
:: Надійність експлуатації є визначальною. Ось чому ми інвестували в механічну та електронну якість та стабільність за
допомогою AX технології. SmartHandle AX має надзвичайно точний зазор ручки. Він успішно завершив тест на міцність 1
мільйон циклів.
:: німецького виробництва.

* За розкладом буде доступний у 2019/2020 роках
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Це SimonsVoss
SimonsVoss - лідер технології в цифрових системах блокування.
Піонер у бездротовому керуванні без кабельних технологій блокування
забезпечує системні рішення з широким асортиментом продукції для
малих та середніх комерційних підрозділів, великих компаній та
державних установ.
Замикаючі системи SimonsVoss об'єднують інтелектуальні функції,
оптимальну якість та нагородний дизайн німецького виробництва.
Як інноваційний постачальник систем, SimonsVoss приділяє велику увагу
масштабованим системам, ефективній безпеці, надійним компонентам,
високоефективним програмним забезпеченням та простоті експлуатації.
Наш комерційний успіх полягає в сміливості впроваджувати інновації,
стійкому мисленні та діях та щирій оцінці співробітників та партнерів.
Компанія зі штаб-квартирою в Унтерфьорінгу поблизу Мюнхена та виробничим майданчиком в Остерфельді на
сході Німеччини працює близько 300 співробітників у восьми країнах.

SimonsVoss - компанія групи ALLEGION, глобально активна мережа в секторі безпеки. Алегіон представлений
приблизно в 130 країнах світу (www.allegion.com).

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastrasse 4
85774 Unterföhring
Germany
Tel. +49 8999 22 80
Fax +49 8999 22 82 22
info@simons-voss.com
www.simons-voss.com/en
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