
PRODUCT SHEET// SMARTHANDLE AX

//   ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Варіанти ::  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 від центрів: 7–110 мм
::  Веретено: 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10

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

Типи операцій Інтернет, віртуальний. мережа
і офлайн (можна комбінувати)

Тип батареї 4x CR2450 3V літій

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

До 200 000 операцій блокування або до 10 
років в режимі очікування (пасивні).

Температурний діапазон Експлуатація: від -25 ° C до +50 ° C
Сигналізація Звуковий (зумер), візуальний (світлодіод - 

зелений / червоний)
Події доступу до журналу До 3,000
Групи часових поясів 100+1
Кількість носіїв, якими 
можна керувати за 
SmartXandle AX

До 64,000

Радіомережа Готовий до мережі із вбудованим 
LockNode (може бути доопрацьований)

Можна модернізувати Оновлення прошивки
Сертифікати ::   Національний технічний 

технічний центр MPA
Свідоцтво про затвердження
::  EN 1634
::  EN 179
::  EN 1906 (Grade 4)
::  DIN EN 1125
::  PAS24

//   ОСОБЛИВОСТІ

:: Забезпечте гнучке рішення будь-якої ситуації на сайті: 
SmartHandle AX можна адаптувати до шпинделя, 
товщини дверей та відстані від центру. 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 Smart-Hand AX за допомогою 
транспондера першого покоління. Більше онлайн або 
додаткових функцій, наприклад DoorMonitoring * також 
може бути впорядкованим.

:: 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 
пройшов випробування на міцність 1 мільйон циклів.

:: німецького виробництва.

* Розклад буде доступний у 2021 році
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//   СУСПІЛЬНИЙ ВАРІАНТ //   СТАЦІОНАРНИЙ ВАРІАНТ

A0 / B0 
Поставляється з 
кришками для 
ескутсонів із / без 
вирізання 
профільного 
циліндра

A1 / B1 для відстані 
центрів замкового 
врізку: 70–79 мм

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

//   ВАРІАНТИ

//   РУЧКА CA

B D

L

A4 для адаптації бар 
паніки. Дотримуйтесь 
сумісності.

A2 / B2 для центрів 
замку врізної відстані: 
70–110 мм

//   ЗАВЕРШЕННЯ

Сріблястий / білий

Сріблястий / чорно-сірий

Латунь / білий


