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En översikt över dina fördelar



EN HEL VÄRLD AV
DIGITALA LÅSSYSTEM

Komfort, transparens och säkerhet
med låssystem från SimonsVoss

Digitalisering i mycket snabb takt, GDPR och andra nya 
säkerhetskrav samt allt flexiblare arbetstider: Ett mekaniskt 
låssystem kan inte längre hålla jämna steg med den aktuella 
utvecklingen. Dagens moderna, säkra och flexibla lås är digitala 
och integreras bäst i ett låssystem från SimonsVoss. Dessutom: 
Mekaniska lås kan enkelt bytas ut mot digitala, trådlösa 
låssystem överallt. Det spelar ingen roll om det gäller nya eller 
äldre hus, få eller många dörrar eller flera olika byggnader.
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DIGITALA LÅSSYSTEM

Komfort, transparens och säkerhet
med låssystem från SimonsVoss

// Bättre kontroll och säkerhet

För SimonsVoss innebär säkerhet mer än att genast kunna spärra 

elektroniska nycklar. Säkerhet innebär även att våra elektroniska 

nycklar är skyddade mot olovlig kopiering. Du kan även kont-

rollera känsliga områden centralt med trådlös dörrövervakning 

(Door Monitoring). Dessutom loggas varje passering.

// Bättre komfort

En elektronisk nyckel för alla ingångar, öppna och stäng dörrar 

med ett knapptryck – dörrsäkerhet är inte längre något hinder för 

dina medarbetare. Dessutom har du alltid fullständig koll på vem 

som har tillträde till olika områden och under vilka tider, och du 

kan enkelt ändra tillträdesbehörigheter. Precis låssäkerhet tack 

vare en centralt styrd digital nyckel.



// Made in Germany

Ända sedan vi startade som pionjärer inom digital låsteknik har vi 

tillverkat samtliga komponenter i vår egen produktionsanläggning 

i Tyskland. Made in Germany innebär för oss kvalitet, lång livslängd 

och hög tillförlitlighet hos de mekaniska komponenterna samt stör-

ningsfri drift och sist men inte minst lägsta möjliga energiförbrukning.

// Fullständig investeringstrygghet

Det är centralt för oss att varje låssystem från SimonsVoss 

enkelt och bekvämt ska kunna byggas ut med nya program och 

komponenter till ett förmånligt pris även efter många års drift.  

Därför ser vi till att våra produkter och system är fullständigt 

framåt- och bakåtkompatibla. Dessutom är våra digitala lås- 

och passerkontrollsystem kompatibla med de flesta vanliga 

tidsregistrerings- och avräkningssystem.



OM SIMONS VOSS

SimonsVoss, pionjären inom radiostyrd, trådlös låsteknik erbjuder 

systemlösningar och en omfattande produktpalett för hem-

makontor, små och medelstora företag samt storföretag och 

offentliga inrättningar. Låssystemen från SimonsVoss kombinerar 

intelligent funktionalitet, hög kvalitet och prisbelönt tysk design 

Made in Germany. SimonsVoss är en innovativ systemleverantör 

som sätter värde på skalbara system, hög säkerhet, tillförlitliga 

komponenter, effektiv programvara och enkel användning. Därmed 

betraktas SimonsVoss som teknikledande inom digitala låssystem. 

Mod till innovation, hållbart tänkande och handlande samt upp-

skattning av våra medarbetare och samarbetspartner är nyckeln 

till vår framgång. 

SimonsVoss är ett företag i ALLEGION Group – ett globalt nätverk 

inom området säkerhet. 

Allegion är representerat i cirka 130 länder runt om i världen  

(www.allegion.com).
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Med sina produktlinjer System 3060, MobileKey och SmartIntego

erbjuder SimonsVoss branschövergripande låslösningar för såväl

nybyggnationer som befintliga byggnader.

 

Digital låsteknik kan snabbt och lätt kompletteras i efterhand 

till ett system som kan styras centralt – oavsett om det gäller 

entrédörrar, tillgång till serverrum eller en mycket komplex 

förbindelse mellan dörrar, portar och bommar.

Vilken lösning behöver du? Ta reda på hur SimonsVoss kan 
hjälpa dig.
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För allmän säkerhets- och underhållsinformation,  

besök www.simons-voss.com/se/security.html


