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FREMTIDENS ADGANGSKONTROL

SimonsVoss 



OFFLINE
ENKELTBRUGER VERSION

ONLINE
ENKELTBRUGER VERSION

MULTIBRUGER VERSION
ONLINE PLUS

Opgrader simpelt

1. 
Modulopbygget totalløsning

Det modulopbyggede (software og hardware) 
System 3060 tilbyder offline og 

online løsninger. Systemet kan når 
som helst ændres og opgraderes.

2.
Nemt at installere og opgradere

Enhederne installeres nemt uden at 
bore huller og med nem kabeltilslutning.  

System 3060 opgraderes nemt.  
En ny tilbygning eller flere døre,  
alle ændringer kan færdiggøres  

hurtigt og billigt takket være den  
fleksible modulopbygning.

3. 
Fremtidssikret og kvalitet

System 3060 anlæg er fremtidssikret,  
så alle ældre moduler forbliver kompatible  

og funktionelle, selv med ny teknik.  
De digitale systemkomponenter  

er af højeste kvalitet med hensyn  
til materiale, teknik & design.

Projekt Ålholm Skole 

Mere end 200 SmartHandles 
i 3060 serien (offline/online) 

 leveret til skolens døre,  
i forbindelse med total-
renoveringen af skolen.

HVEM er SimonsVoss
SimonsVoss er en teknologisk førende tysk producent 
af digitale adgangskontrol- og låsesystemer, 
og står for kvalitet i et tidsløst design.



HVORFOR SimonsVoss
3060 serien er låsesystemet til f.eks. institutioner, 
beboelsesejendomme, sundhedsvæsen, uddannelse, 
banker, industri og offentlige myndigheder.

Advanced Xchange 
FREMTIDENS SYSTEM
SimonsVoss store nye platformssatsning hedder AX.  
AX står for Advanced Xchange, og danner et solidt 
grundlag for alle producentens fremtidige produkter. 
Baggrunden for denne udvikling skal findes i ideen  
om at ville designe et fremtidsorienteret system,  
som samtidig er fuldt ud kompatibel med  
eksisterende produkter og software.



VÆLG SimonsVoss
· Nem og hurtig installering
· Ingen forboring ved montage
· Nem kabeltilslutning
· Kan simpelt opgraderes fra offline til online 
· Lave omkostninger og vedligeholdelse
· Op til 120.000 åbninger pr. enhed
· Op til 6 års standby tid
· Kompatibelt med andre systemer
· Landsdækkende forhandlernet
· Unikt design 
· Tysk kvalitet
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