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Online trådløse døre til NOX

SmartIntego
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SimonsVoss har i samarbejde med NOX Systems udviklet SmartIntego trådløse døre til NOX. 
Løsningen består af en netværks HUB som kan installeres i den eksisterende netværksstruktur. 
Døre skal ikke bores ud ved installation af de trådløse håndtag og låse.

Alle brugere og styringer administreres igennem den samme software, uanset om du benytter 
smartphone, touch-skærm eller nogle af de mange andre muligheder som NOX tilbyder.

Op til 100 nødkort kan gemmes i hver enkelt enhed. 
Dette sikrer optimal fleksibilitet, selv i offline tilstand.

NOX Integration

Hvem er SimonsVoss?

SimonsVoss er et progressivt tysk firma, som udvikler 
højteknologisk og kvalitetssikret sikringssudstyr.

Firmaet var det første til at udvikle en sikker 
netværksbaseret trådløs låsecylinder.

NOX er det eneste integrerede sikkerhedssystem, der 
fuldt ud kan udnytte SmartIntego trådløse langskilte 
og dørknopper.
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Et perfekt match til NOX

SmartIntegos netværksstruktur er designet til 
problemfri forbindelse med NOX. 
Kommunikation mellem NOX centralen og Smart-
Intego sker via en GatewayNode router.

Hver router er i stand til at håndtere op til 16 
låseenheder via en 868 MHz trådløs forbindelse.

Med SmartIntego og NOX får du et system, der 
giver muligheder og udvidet intelligens, via en
imponerende simpel opsætning.

Netværk
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Enheder

Langskilt Cylinder Hængelås

Router Konfiguration

• Kan fås i mange forskellige udgaver
• Kan indeholde op til 100 nødkort per enhed
• Er udstyret med Mifare og Desfire læseteknologi
• Har batteri til minimum 50.000 åbninger eller 5 års standby
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Smarthandle AX

Specifikationer

• Online, virtuel netværk / offline* 
(kan kombineres)

• MIFARE® Classic, DESFire®,  
forberedt til Bluetooth

• Batteri: Op til 180.000 låseoperationer 
eller op til 9 år i standby.

• Signal: Buzzer og LED (Grøn/Rød)

• 250 interne kort (nødkort)

• Testet med over 1.000.000 åbninger

• Tamper på dækslet 
(sabotagealarm hvis det fjernes)*

*    Offline (MIFARE® Classic) forventes fuldt integreret Q2 2020

**  Tamper på dækslet forventes fuldt integreret Q2 2020 

Smarthandle AX - velkommen til fremtiden


