
Інтелектуальна 
фурнітура
у SimonsVoss

БЕЗДРОТОВИЙ СВІТ

Найкраще в бездротовій безпеці



SimonsVoss ГАРАНТУЄ

Ми проклали шлях до цифрової технології блокування більше двадцяти років тому. З того часу ми 
переслідували чітку мету з нашими системами: інтелектуальну безпеку.
Ця мета досягається завдяки твердій прихильності до високої якості, надійності та інновацій та 
нашої застави знайти стійку відповідь на кожну окрему вимогу безпеки.

Наші клієнти хочуть сучасного, надійного рішення для контролю доступу
і замикання досконалості. У нас є все, щоб їм їх надати:
:: Складні, модульні системи блокування та широкий асортимент продукції
:: Системні компоненти, сумісні з зворотним і переднім напрямком без обмежень :: Технологія 
низького обслуговування, яка працює легко і на постійній основі
:: Служба підтримки, яка кваліфікована, доброзичлива та швидка
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COME 
IN!

Відкривайте гнучко, фіксуйте безпечно, легко керуйте.

Тільки сучасна технологія цифрового блокування може 

відповідати цим вимогам. Замикаючі системи SimonsVoss 

об'єднують безпеку, зручність та гнучкість у вирішальній якості. 

Контролюйте всі блокуючі пристрої та права доступу оперативно 

та центрально. Розширюйте вашу систему блокування від дверей 

до дверей, будуючи будівництво - швидко, легко та точно 

відповідно до ваших вимог.

Будучи піонером без кабельних, радіокерованих технологій 

блокування, ми продовжуємо рухатись вперед - із системами, 

оптимізованими до вимог, та інноваційними компонентами 

системи, такими як цифрові носії інформації, інтелектуальні 

циліндри та фітинги.

03



БЕЗДРОТОВИЙ СВІТ – З 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ 
ТЕХНОЛОГІЄЮ SIMONSVOSS

Як і у всіх замкових компонентів SimonsVoss, 
інтелектуальна арматура SmartHandle 3062 та 
SmartHandle AX - це оптимальна якість з точки зору 
матеріалу, технології та дизайну. Вони можуть бути 
модернізовані, підключені до мережі та працювати зі 
встановленими носіями ідентифікації у будь-який час. 
Це можливо завдяки сумісності назад і вперед у всіх 
компонентах системи SimonsVoss: Транспондери 
першого покоління можуть навіть заблокувати 
SmartHandle AX останньої системної платформи.

//  Поєднання гнучкості та безпеки

Завдяки інтелектуальним функціям, таких як інтернет-
моніторинг дверей, адаптивний дизайн та широкий 
спектр опцій, інтелектуальна фурнітура відповідає 
найвищим вимогам до гнучкості. Мінімальне 
споживання електроенергії та поєднання міцної, 
надійної механіки із сучасними технологіями, 
виготовлені німецькою продукцією, забезпечують 
економічну ефективність.

Цифровий контроль доступу для дверей у нових та існуючих 
будинках

З SmartHandle 3062 та SmartHandle AX, SimonsVoss пропонує дві змінні, інтелектуальні 
фурнітури для зовнішніх і внутрішніх дверей. Вони не лише містять цифрову та технічну 
вишуканість - вони також є вишуканими прихильниками очей, не будучи занадто 
нав'язливими візуально.
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ПЛАНУЙТЕ СВІЙ БЕЗДРОТОВИЙ СВІТ  – З 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ SIMONSVOSS

Міжкімнатні двері 8

Зовнішні двері 8

Металеві каркасні двері 8	 8

Скляні двері 8

Паніка-бар 8

SmartHandle 3062 SmartHandle AX





SMARTHANDLE AX

Наступне покоління без ключів:
інтелектуальна фурнітура для 
міжкімнатних дверей

Більша безпека, більша зручність, більший інтелект: новий 
SmartHandle AX досягає нового стандарту якості, нового 
доповнення до портфоліо пристосованих SimonsVoss з 2018 
року.

//  Підвищена безпека доступу та продуктивність

Інноваційна архітектура безпеки є вирішальною перевагою в 
SmartHandle AX. Захищений елемент, окремий блок, 
відрізняється високою ефективністю для збереження та 
шифрування всіх даних, що стосуються безпеки, таких як 
пароль системи блокування.

//  Онлайн-моніторинг дверей без кабелів

Чутливі зони також можуть бути обладнані моніторингом 
дверей * за запитом. Керована датчиком система бездротового 
контролю за дверима в Інтернеті записує, 

записує та повідомляє про всі стани дверей - незалежно від 
того, двері відчинені, заблоковані чи залишаються відкритими 
занадто довго. Він також надсилає попередження про критичні 
події.

//  Адаптивний дизайн гнучких варіантів компонування

SmartHandle AX має модульну структуру. Це означає, що вона 
може бути гнучко налаштована на всі типи встановлення 
дверей з огляду на товщину дверей, відстань у центрах та 
шпинделі. Важіль може встановлюватися зліва або справа.
Він надає унікальну область для візуального дизайну з різними 
ручками SimonsVoss і може поєднуватися зі стандартними 
ручками відомих виробників - перше, що пропонує тільки 
SimonsVoss.

* Розклад буде доступний у 2021 році

SmartHandle AX - це лише початок нового, ще більш потужного покоління системних 
компонентів SimonsVoss: "Next Keyless Generation".

06

Доведена міцність на 1 мільйон циклів (EN 1906)

Різні варіанти ручки SimonsVoss та різні 
кольорові оздоблення

Можна комбінувати з ручками 
відомих виробників

Адміністрація до 64 000 засобів масової 
інформації

Термін служби акумулятора до 300 000 
операцій або до 10 років в режимі очікування

Модульна конструкція: товщина дверей, відстань у центрах та шпиндель 
пристосовуються. Важіль може встановлюватися зліва або справа

Може бути мережевим і 
практичним



Can be combined with handles 
from well-known manufacturers



Модульна, безпечна та гнучка - як стаціонарна версія з 
можливістю механічного пристрою вторинного блокування

... або як призупинена версія

Інтелектуальний, 
красиво оформлений та 

довговічний: 
SmartHandle AX вражає 

ресурсом акумулятора 
до 300 000 операцій



Також можна комбінувати з поштовхом

SmartHandle AX - в 
інтер’єрах для металевих 
каркасних дверей 
шириною 65 мм. Також 
підходить для облягання 
овальних ескатонів.



SMARTHANDLE 3062

Класика для зовнішніх дверей

//   Підвищений захист від взломів

SmartHandle демонструє свій інтелект щодо дверей, які 
використовуються багатьма різними групами відвідувачів. Він 
може контролювати до 64 000 людей відповідно до місця, часу та 
індивідуального дозволу. Оскільки електроніка знаходиться на 
внутрішній стороні дверей, SmartHandle надзвичайно стійкий до 
взломів.

// Онлайн-моніторинг дверей без кабелів

Чутливі зони також можуть бути обладнані моніторингом 
дверей. Керована датчиком система бездротового контролю за 
дверима в Інтернеті записує,

записує та повідомляє про всі стани дверей - незалежно від 
того, двері відчинені, заблоковані чи залишаються занадто 
довгими. Він також надсилає попередження про критичні 
події.

Завдяки своєму елегантному, неодноразово нагородженому 
дизайну, інтелектуальна фурнітура відповідає візуальному 
рівню різноманітних типів дверей. Він приймає 
транспондери або носії для блокування SmartCard і може 
бути легко модернізований та підключений до мережі в будь-
який час.

SmartHandle 3062 надійно контролює великі потоки відвідувачів.
Він стійкий до погодних умов, працює без кабелів і може бути встановлений без 
свердління протягом декількох хвилин за допомогою одного гвинта за 
допомогою запатентованого процесу оснащення.
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Без свердла
Інсталяція з оснащенням

Термін служби акумулятора до
150 000 операцій блокуванняАдміністрація до 64 000 

засобів масової інформації

Різні SimonsVoss
варіанти обробки та ширини кришки

Погодостійкість для 
зовнішніх дверей

Дверний моніторинг - бездротовий моніторинг дверей в мережі для 
чутливих районів з сигналізацією про критичні події.

Підвищена, сертифікована 
захист від взломів



Increased, certified 
burglary protection



Безпека - у ваших руках. Підвищений 
захист від взломів відповідно до 
сертифікатів PAS 24, SKG та ES1

Класика зовнішніх дверей - стійкий до 
погодних умов, бездротовий і без 
свердловин монтаж, використовуючи 
запатентований метод оснащення.



Комфорт відповідає безпеці та 
дизайну: Елегантне кріплення дверей 
візуально гармонує з різними типами 
дверей.



PRODUCT SHEET // SMARTHANDLE AX

//   ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Варіанти країни ::  Балон європрофілю (A)
::  Швейцарський раунд (B)

Розміри
Варіанти A0 / B0 (WxHxD)

66 x 120 x 21 мм

Розміри
Варіанти А1 / В1 (ШхВхГ)

66 x 140 x 21 мм

Розміри
Варіанти A2 / B2 (ШxВxД)

66 x 174 x 21 мм

Технічні характеристики 
розміру дверей

::  Товщина дверей: 38 - 200 мм 
::  Відстань у центрах: 70 - 110 мм
::  Веретено: 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10

Системи зчитування ::  Активна технологія транспондерів 
::  Пасивні (MIFARE® Classic і DESFire®) 
::  Гібридний (активний та пасивний) 
::  BLE готовий

Типи операцій Інтернет, віртуальна мережа
і офлайн (можна комбінувати)

Тип батареї 4x CR2450, 3 В, літій

Термін служби акумулятора ::   До 300 000 операцій або
до 10 років в режимі очікування (активний)
:: До 200 000 операцій або

до 10 років у режимі очікування (пасивно)

Температурний діапазон Експлуатація: від -25 ° C до +50 ° C
Сигнал Звуковий (зумер)

Візуальний (світлодіод - червоний / зелений)
Події доступу до журналу До 3000
Групи часових поясів 100+1
Кількість носіїв, якими 
можна керувати за 
SmartXandle AX

До 64 000

Радіомережа Можливо мережеве з'єднання безпосередньо із 
вбудованою LockNode (може бути дооснащено)

Можна модернізувати Оновлення прошивки
Сертифікати ::   Національний MPA

Сертифікат технічного 
випробування 
::   EN 1634 
::    EN 179
::   EN 1906 (4 клас)
::   EN 1125
::   PAS 24

//   ВАРІАНТИ

//   HANDLE A C

B D

A0 / B0, 
необов'язково, з 
кришкою для 
ескутсонів без / з 
вирізом профільного 
циліндра

//   ЗАВДАННЯ

Сріблястий / чорно-сірий

Латунь / білий

Сріблястий / білий

A1 / B1 для замку 
врізного центру 
відстань до 70-79 мм

A3 для металевих 
каркасних дверей з 
овальними накладками 
(діаметр отвору 50 мм) 
- ширина профілю хв. 
65 мм

A4 для адаптації бар 
паніки. Дотримуйтесь 
сумісності.

A2 / B2 для замку 
врізного центру 
відстань 70-110 мм

C L



//   ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Варіанти країни ::  Балон європрофілю (A) 
::  Швейцарський раунд (B)

Розміри для оснащення та 
звичайного монтажу (ШхВхГ):

Європрофільний циліндр / Швейцарський круглий  
::  Вузький: 41 x 224 x 16 мм
::  Широкий: 53 x 224 x 16 мм

Технічні характеристики 
розміру дверей

::  Товщина дверей: 39 - 100 мм 
::  Відстань у центрах: 70 - 94 мм 
::  Веретено: 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10

Системи зчитування ::  Активна технологія транспондерів
::   Пасивна (MIFARE® Classic, Plus іDESFire®)
::  Гібридний (активний та пасивний)

Типи операцій Інтернет, віртуальна мережа
і офлайн (можна комбінувати)

Тип батареї 2x CR2450 3V літій
Термін служби акумулятора ::   До 150 000 операцій або до 10 років в 

режимі очікування (активний) 
::   До 65 000 операцій або до 6 років в 
режимі очікування (пасивні) 
::   До 120 000 операцій або до 10 років в 
режимі очікування (гібрид)

Температурний діапазон Працює: від -20 ° C до +50 ° C
Сигнал Звуковий (зумер)

Візуальний (світлодіодний, лише для пасивного)
Події доступу до журналу До 3000
Групи часових поясів 100+1
Кількість носіїв, якими 
можна керувати за 
SmartXandle AX

До 64 000

Радіомережа Можливо мережеве з'єднання безпосередньо із 
вбудованою LockNode (може бути дооснащено)

Можна модернізувати Оновлення прошивки
Сертифікати ::   Національний MPA

    Сертифікат технічного випробування 
::   EN 1634 
::   EN 179
::   EN 1906 (Grade 4)
::   DIN 18257 (ES1)
::   SKG
::   PAS 24

PRODUCT SHEET// SMARTHANDLE 3062

//   ЗАВДАННЯ

Нержавіюча сталь, щіткою

Латунь

//   HANDLE A

B D

C E

//   ВАРІАНТИ
Оснастка без установки 
свердління (SHA ... A / B)

Кріплення для встановлення 
на кнопки з можливістю 
механічного пристрою 
вторинного блокування * 
(SHF / SHG ... E-L)

* Поставляється з адаптерною табличкою для установки

Звичайна установка з 
можливістю механічного 
пристрою вторинного 
блокування (SHA / SHC / 
SHD… C-L)

Кріплення для металевих 
каркасних дверей з 
можливістю механічного 
пристрою вторинного 
блокування * (SHH / 
SHI ... E-L)



Всі права захищені. Текст, зображення та діаграми захищені законодавством про авторські права.

Вміст цієї брошури не можна копіювати, поширювати чи змінювати. Будь ласка, зверніться до нашого 

системного посібника щодо прив'язки технічних даних. З урахуванням технічних змін.

SimonsVoss і MobileKey є зареєстрованими брендами, що належать SimonsVoss Technologies GmbH.

Це SimonsVoss

SimonsVoss, піонер в технології дистанційного керування, без кабельних 
блокувань, забезпечує системні рішення з широким асортиментом 
продукції для SOHO, середнього та великого бізнесу, а також державних 
установ. Замикаючі системи SimonsVoss поєднують в собі інтелектуальну 
функціональність, високу якість та нагородний дизайн Made in Germany. 
Як інноваційний постачальник систем, SimonsVoss орієнтується на 
масштабовані системи, високу безпеку, надійні компоненти, потужне 
програмне забезпечення та просте управління. Таким чином, SimonsVoss 
вважається лідером технологій в системах цифрового блокування. Наш 
комерційний успіх полягає в сміливості впроваджувати інновації, 
стійкому мисленні та діях та щирій оцінці співробітників та партнерів.

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

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastrasse 4

85774 Unterföhring

Germany

Tel. +49 89 99 228-0

info-simonsvoss@allegion.com

www.simons-voss.com/en
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Для отримання загальної інформації щодо безпеки та технічного обслуговування відвідайте www.simons-
voss.com/en/security.html
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