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Popis systému

Digitální zámkový a přístupový systém 3060 od firmy SimonsVoss je elektronickou variantou mechanického zámkového
systému. V případě potřeby jsou k dispozici funkce klasické přístupové kontroly. Elektronické transpondery nahrazují
mechanické klíče a digitální zámkové vložky nahrazují mechanické zámkové vložky. Radiová komunikace nahrazuje
mechanické použití klíče. Přenos dat z transponderu k zámkové vložce nebo smart relé probíhá na frekvenci 25 kHz.
Typické rozlišovací vzdálenosti jsou 40 cm pro zámkovou vložku a 120 cm pro smart relé.
Pomocí inteligentních relé (smart relé) mohou být obsluhovány elektronické spínače závislé na oprávněném transponderu.
Všechny komponenty mohou být také kdykoliv následně zasíťovány. Pro tento účel jsou k dispozici jak kabelové sítě
(LON-Technologie), tak radiové sítě (WaveNet) na bázi frekvence 868 MHz
Programování celého systému se provádí dle volby buď programovacím transponderem (bez PC), přes software pomocí
programovacího přístroje nebo přes síť.
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Transponder 3064
Transponder slouží k identifikaci v systému 3060, k ovládání digitálních zámkových vložek a smart relé.

Transponder 3064 – standardní verze s modrým tlačítkem

Rozměry v mm

Typický dosah zařízení je do 40 cm u vložky a do 120 cm u smart relé.
Výrobní varianty:
-

Standardní transponder s robustním pouzdrem s tmavomodrým tlačítkem
Verze jako standardní, s tmavočerveným tlačítkem
Transponder k použití na validačním terminálu /pozor: speciální firemní zboží/
Kombi verze se zalepeným krytem a / nebo postupně běžícím číslováním
Verze s postupně běžícím číslováním dle přání klienta, možno až 6 abecedně-číselných znaků (minimální objednací
množství 100 kusů)
Transponder s přídavným pasivním čipem k připojení cizích sytémů
Transponder pro explozí ohrožené zóny s certifikátem na vlastní bezpečnost ib, zóna 1, skupina IIC, T3, II2G
Transponder pro požární klíčovou trubku s vnitřním průměrem nejméně 33 mm (technické údaje viz Biometrický
transponder 03007)
Kódový transponder pro ukládání kódu zámkového systému
Přepínací transponder se dvěma připojovacími kabely k případnému připojení externího přístroje

Technické údaje:
-

Designový kryt z černého plastu (polyamid)
Průměr 42 mm, tloušťka 13,7 mm
Ochrana: IP 65, se zalepeným krytem IP 66
Životní prostředí – třída III
Zabudovaný lithiový knoflíkový akumulátor typ CR 2032
Životnost baterie do 1 mil. aktivací a až do deseti let pohotovostního režimu
Volitelná aktivace/deaktivace až 6 měsíců předem
Uložení dat až pro 3 nezávislé zámkové systémy, pro verzi VDT je možný pouze jeden plán
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Transponder 3064
Objednací údaje:
Standardní verze s tmavomodrým tlačítkem
S červeným tlačítkem
K použití na validačním terminálu
S běžícím číslováním
S běžícím číslováním dle přání klienta (od 100 ks)
Se zalepeným krytem
S přídavným čipem EM4102
S přídavným čipem Hitag 1
S přídavným čipem Hitag 2
S přídavným čipem Mifare 1k
S přídavným čipem Legic (MIM256)
Pro zónu ohroženou explozí – zóna 1
Pro požární klíčovou trubku
Kódový transponder pro uložení kódu
Přepínací transponder s dvěma připojovacími kabely
10 Lanyards v designu Simons Voss k zavěšení
5 obalů na transponder s modrým tlačítkem bez elektroniky
5 obalů na transponder s červeným tlačítkem bez elektroniky
Baterie pro transpondery, 5 ks, typ CR2032
1 baterie pro 03007 biometrický transponder /2 generace/, typ CR1/3N
1 baterie pro 03008 biometrický snímač, typ AA
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TRA
.ROT
.VDT
.NR
.NR.K
.SPEZ
.RFID.EM
.RFID.HITAG
.RFID.HITAG2
.RFID.MIFARE
.RFID.LEGIC
TRA.EX
TRA.FSR
TRA.PWD
TRA.TSCHALT
TRA.BAND
TRA.GH
TRA.GH.ROT
TRA.BAT
TRA.INF2.BAT
TRA.LESER.BAT
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Biometrický transponder Q3007
03007 je transponder s přidaným snímačem otisku prstu. V paměti může být uloženo až 6 různých otisků prstů. První dva
otisky platí jako hlavní prsty, pomocí kterých lze aktivovat proces uložení dalších prstů.
03007 je napájen baterií. Jedna baterie má výkon až 5000 cyklů. Dle volby je možné transponder nastavit na časově
omezenou dobu na trvalý provoz. Během tohoto časového úseku je možné otevírat dveře pouhým stiskem tlačítka.

Biometrický transponder Q3007

Rozměry v mm

Technické údaje:
-

Robustní, černý plast
Provedení v IF-Product-Desgn-Award 2006
Míry: 70,5 x 32,9 x 17,2 mm (v x š x d)
Váha: 22 g
Atmel – senzor
Dosah: do 40 cm pro zámkovou vložku, do 120 cm pro smart relé
Typ baterie: 1x CR1/3N 3 VDC lithium
Životnost baterie: až 5000 aktivací, baterie u transponderů pro požární klíčové trubky je nutné z bezpečnostních důvodů
měnit každý rok
Druh ochrany: IP 54
Rozmezí teplot 0 až + 40 stupňů Celsia

Objednací údaje:
Biometrický transponder 03007
Baterie pro 03007 / 2. Generace/, 1 ks, typ CR1/3N

TRA.FP.INF2
TRA.INF2.BAT
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Biometrický snímač Q3008
Q3008 lze jednoduše začlenit do SimonsVoss zámkového systému, neboť identifikační data, přidělená každému prstu je
možné využít pro všechny ostatní komponenty zámku SimonsVoss. Tímto je možné prostřednictvím otisku prstu ovládat
digitální zámkové vložky, smart relé, nábytkové zámky, pákové zámky a hradové zámky.
Do paměti je možné uložit až 50 různých otisků prstů a lze ji připevnit bezdrátově na omítku.

Biometrický snímač Q3008

Rozměry v mm

Technické údaje:
-

Biometrický snímač se zabudovaným senzorem
Rozlišení až 50 různých otisků
Typ baterie 1x AA 3,6 VDC Lithium
Životnost baterie do 70 000 aktivací nebo 7 let pohotovostního režimu
Funkce „hlavní prst“
Rozměry: 96 x 95,7 x 21,5 mm (v x š x d)
Váha: 115 g
Dosah: do 40 cm k zámkové vložce, do 120 cm k smart relé
Rozsah teplot: -10 °C až +50°C (žádný kontakt s vlhkem, např. montáž pod přístřeškem/

Objednací údaje:
Biometrický snímač 03008
Baterie pro 03008, 1 ks, typ AA

TRA.BIO.LESER
TRA.LESER.BAT
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PINCODE klávesnice
Klávesnice se zdrojem na baterii je bezdrátově začleněna do systému 3060 a otevírá všechny komponenty přes radiové vlny
vložením 4 až 8 místného kódu. Tuto ultratenkou klávesnici lze namontovat vedle jakéhokoliv zámku poblíž dveří,
dokonce i na skleněný povrch.
Klávesnice disponuje dvoustupňovým hlásným systémem, který včas upozorní na nutnost výměny baterie. Proti zneužití je
chráněna zvukovým alarmem, který se spustí poté, co byl pětkrát zadán nesprávný PIN kód.
K jednoduchému spínání alarmu může být klávesnice zapuštěna do speciálního VDS Blockschloss- modusu.

Bezdrátová PinCode klávesnice 3068

Rozměry v mm

Technické údaje:
-

Provedení v designu IF-Product-Design-Avard 2006
Bezkabelová montáž na omítku
Míry: 969x95,7x14mm (v x š x d)
Typ baterie: 2x CR2032 3 V Lithium
Životnost baterie: až 100 000 aktivací nebo až 10 let pohotovostního režimu
Dvoustupňový hlásný systém vybití baterie
Manipulační alarm
Dosah: do 40 cm k zámkové vložce, do 120 cm k smart relé
Druh ochrany: IP 65
Rozsah teplot: -20°C až +50°C

Objednací údaje:
PinCode klávesnice 3068
Baterie pro PinCode klávesnici, 5 ks, typ CR2032

TRA.PINCODE
TRA.BAT
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SmartClip 3069
SmartClip 3069 je držák karty se zabudovaným Simons-Voss transponderem. Do tohoto clipu lze umístit karty ve formátu
ISO 7816, tak, aby mohly být viditelně nošeny.

Smart clip 3069

Technické údaje:
- Obal z transparentního plastu s metalizovanou plastovou sponou
- Provedení v IF-Product-Design-Award 2006
- Rozměry: 66x97,9x18 mm (v x š x d)
- Váha: 33 g včetně baterie
- Počet aktivací karty: do 50 000
- Dosah: do 40 cm k zámkové vložce, do 120 cm ke smart relé
- Typ baterie: 1x CR2032 3 Lithium
- Životnost baterie: do 1 mil. aktivací nebo do 10 let pohotovostního režimu
- Rozmezí pracovní teploty: 0°C až +60°C
- Druh ochrany: IP52
- Rozmezí teplot: -30°C až +85°C
Objednací údaje:
SmartClip, klip levý
Provedení v klipu pravém
Provedení s vyříznutou drážkou na upevnění
Baterie pro smart clip, 5 ks, typ CR2032

TRA.DTC
.R
.S
TRA.BAT
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DIGITÁLNÍ ZÁMKOVÁ VLOŽKA

- BEZDRÁTOVĚ NA DVEŘE A RÁMY
- MALÉ NÁKLADY NA MONTÁŽ
- ROZMĚRY EUROPROFILOVÉ ZÁMKOVÉ VLOŽKY DLE DIN 18252
- VYSOKÉ JIŠTĚNÍ: VDS CERTIFIKÁT
- MOŽNOST ZASÍŤOVÁNÍ
- RŮZNÉ VARIANTY
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Digitální zámková vložka 3061
STANDARD
Zámková vložka s elektronickým montážním celkem k vestavbě do dveří dle DIN 18250 s europrofilovými zámky dle DIN
18251. Vyhodnocuje radiové signály z transponderů a rozhoduje, zda je přístup oprávněný.

Digitální vložka 3061

Digitální vložka 3061 s tlačítkovým ovládáním

Výrobní varianty:
-

Nerezová ocel, oboustranně volně otočná, základní délka 30-30 mm (vnější-/ vnitřní rozměr), u WP vložky 30-35 mm
S přístupovou kontrolou a ovládáním časových zón (.ZK)
Verze s tlačítkovým ovládáním, které je ovladatelné zevnitř bez transponderu (.TS)
VdS provedení s přístupovou kontrolou a ovládáním časových zón, VdS - přístupová třída B, č. 2344, 2834, současně
s funkcí blokování zámku, použitelné při odpovídající instalaci až do třídy VdS C/SG6 (.ZK.VDS)
Vícezápadkové provedení k použití vícebodového uzamčení, od délky 30 – 35 mm.

Technické údaje:
- Standardní profilová vložka dle DIN 18252
- Dodává se ve velikostech do max. 140 mm celkové délky (max. 90 mm na jedné straně), větší délky na vyžádání
- Typ baterie: 2x Lithium CR2450 3 V
- Životnost baterie do 300 000 uzamčení nebo 10ti let pohotovostního režimu
- Rozmezí teplot: provoz -20 °C do +50°C, uskladnění -35;C do +50°C
- Průměr knopky: 30 mm
- Možnost uložení 3000 přístupů do paměti
- 5+1 skupin časových zón (100 skupin časových zón*)
- Až 32 000 (64 000*) transponderů může být obsluhováno zámkovou vložkou
- Až 96 000 (320 000*) vložek může být obsluhováno transponderem
- Možnost zasíťování
- Typ ochrany: IP54, verze WP.IP.65
- Upgrade firmware
* Výhledově k dispozici od 3. čtvrtletí
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Objednací údaje:
Standardní verze oboustranně volně otočná
Verze s přístupovou kontrolou, řízením časové zóny a protokolováním
Verze „ovládání tlačítky“
VdS provedení
Vícezápadkové provedení od délky 35 – 30 mm
Verze pro použití do ocelových nebo FH dveří
Mosazné provedení
Odolné proti vlivům počasí typ ochrany IP 65, od délky 30-35
Stavební délka 65 až 80 mm celková délka
Stavební délka 85 až 100 mm celková délka
Stavební délka 105 až 140 mm celková délka
Stavební délky přes 140 mm nebo přes 90 mm na jedné straně

Rozměry v mm
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Z4.30-35.FD
.ZK
.TS
.ZK.VDS
.MR
.FH
.MS
.WP
z.B.Z4.40-40.FD
z.B.Z4.40-60.FD
z.B.Z4.65-75.FD
na vyžádání
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Digitální zámková vložka 3061
ANTIPANIK
Výrobní varianty:
-

Nerezová ocel, základní délka 30 -35 mm (vnější-/ vnitřní rozměr)
Verze z vnitřní strany volně otočná, vnitřní knopka nemá žádnou funkci (.FD)
S přístupovou kontrolou a řízením časové zóny (.ZK)
Provedení odolné vlivům počasí (.WP)

Antipanik vložka

Rozměry v mm

Technické údaje:
-

Standardní profi vložka dle DIN 18252
Dodává se ve velikostech max. 140 mm celkové délky (max 90 mm na jedné straně), větší délky na vyžádání,
minimální délka 30 – 35 mm
Typ baterie: 2x lithium CR2450 3V
Životnost baterie: do 300 000 uzamčení nebo do 10 let pohotovostního režimu
Rozmezí teplot: provoz -20°C až +50°C, skladování -35°C do +50°C
Průměr knopky : 30 mm
Možnost uložení 3 000 přístupů do paměti
5+1 skupin časových zón (100 skupin časových zón*)
Až 32 000 (64 000*) transponderů může být obsluhováno zámkovou vložkou
Až 96 000 (320 000*) zámkových vložek může být obsluhováno transponderem
Možnost zasíťováni
Typ ochrany IP54, verze WP (elektronická knopka) IP65
Antipanik zámková vložka může být zabudována pouze do zámků, v jejichž schválení (registraci) je uvedena
Upgrade firmware

*výhledově k dispozici od 3. čtvrtletí
Objednací údaje:
Antipanik zámková vložka
Verze s přístupovou kontrolou, řízením časových zón a protokolováním
Verze zevnitř volně otočná
Odolná proti vlivům počasí
Stavební délka 70 až 80 mm celková délka
Stavební délka 85 až 100 mm celková délka
Stavební délka 105 až 140 mm celková délka
Stavební délky přes 140 mm nebo přes 90 mm na jedné straně
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Z430-35.AP
.ZK
.FD
.WP
z.B. Z4.40-40.AP
z.B. Z4.40-55.AP
z.B. Z4.50-55.AP
na vyžádání
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Digitální zámková vložka 3061
COMFORT
Výrobní varianty:
-

Provedení v nerezové oceli, vnitřní knopku možno obsluhovat bez transponderu, základní stavební délka 30 – 30 mm
(vnější-/ vnitřní rozměr)
Verze s přístupovou kontrolou, řízením časových zón a protokolováním (.ZK)
Provedení v mosazi .MS
Provedení odolné vlivům počasí

Digitální vložka 3061 – komfort

Rozměry v mm

Technické údaje:
- Vnitřní knopka obsluhovatelná bez transponderu
- Standardní Profi vložka dle DIN 18252
- Dodává se ve velikostech do max. 140 mm celkové délky (max 90 mm na jedné straně), větší délky na vyžádání
- Typ baterie: 2x lithium CR2450 3V
- Životnost baterie: až 300 000 uzamčení nebo až 10 let pohotovostního režimu
- Rozmezí teplot: provoz -20°C až +50°C, skladování -35°C až +50°C
- Průměr knopky : 30 mm
- Možnost uložení 3000 přístupů do paměti
- 5+1 skupin časových zón (100 skupin časových zón*)
- Až 32 000 (64 000*) transponderů může být obsluhováno zámkovou vložkou
- Až 96 000 (320 000*) vložek může být obsluhováno transponderem
- Možnost zasíťování
- Typ ochrany: IP54, verze .WP (elektronická knopka) IP65
- Upgrade firmware
*výhledově k dispozici od 3. čtvrtletí
Objednací údaje:
Comfort zámková vložka
Verze s přístupovou kontrolou, řízením časových zón a protokolováním
Provedení v mosazi
Provedení odolné vlivům počasí
Stavební délka 65 až 80 mm celková délka
Stavební délka 85 až 100 mm celková délka
Stavební délka 105 až 140 mm celková délka
Stavební délka přes 140 mm nebo přes 90 mm na jedné straně
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4.30-30.CO
.ZK
.MS
.WP
z.B.Z4.40-40.CO
z.B.Z4.40-55.CO
z.B.Z4.50-55.00
na vyžádání
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Digitální zámková vložka 3061
HALBZYLINDER (poloviční vložka)
Digitální Halbzylinder je dodáván pro speciální použití, např. do garážových vrat nebo uzamykatelných zásuvek.

Digitální vložka 3061 – Halbzylinder

Rozměry v mm

Výrobní varianty:
-

Nerezová ocel, základní stavební délka 30-10 mm, knopku nelze demontovat
Ve vícezápadkovém provedení /.MR/ knopku lze demontovat
S přístupovou kontrolou a řízením časové zóny (.ZK)
Provedení odolné vlivům počasí (.ZK)

Technické údaje:
- Standardní Profi vložka dle DIN 18252
- Základní délka: 30-10 mm
- Max 100 mm celková délka (vnější strana max. 90 mm), větší délky na vyžádání
- Typ baterie: 2x lithium CR2450 3V
- Životnost baterie: do 300 000 uzamčení nebo do 10 let pohotovostního režimu
- Rozmezí teplot: provoz -20 °C až +50 °C, skladování -35°C až +50°C
- Průměr knopky 30 mm
- Možnost uložení 3000 přístupů do paměti
- 5+1 skupin časových zón (100 skupin časových zón*)
- Až 32 000 (64 000*) transponderů může být obsluhováno zámkovou vložkou
- Až 96 000 (320 000*) zámkových vložek může být obsluhováno transponderem
- Možnost zasíťování
- Typ ochrany: IP 54, verze .WP (Knopka) IP65
*Výhledově k dispozici od 3. čtvrtletí
Objednací údaje:
Standardní verze
Vícezápadková verze
Verze s přístupovou kontrolou, řízením časových zón a protokolováním
Provedení odolné vlivům počasí
Stavební délka 45 až 70 mm
Stavební délka 75 až 100 mm
Stavební délka přes 90 mm na vnější straně
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Z4.30-10.HZ
.MR
.ZK
.WP
z.B.Z4.60-10.HZ
z.B.Z4.80-10.HZ
na vyžádání
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Digitální zámková vložka 3061
SCANDINAVIAN OVAL
Zámková vložka s vestavěným elektronickým modulem k vestavbě do dveří se skandinávským oválným profilem.
Vyhodnocuje radiové signály z transponderu a rozhoduje, zda je oprávněný přístup.

Digitální vložka Scandinavian oval

Rozměry v mm

Výrobní varianty:
- Verze pro vnější stranu, nerezová ocel, základní stavební délka 41,3 mm
- S přístupovou kontrolou, řízením časových zón a protokolováním (.ZK)
- Verze pro vnitřní stranu, nerezová ocel, základní délka 30 mm
Technické údaje:
- Skandinávský oválný profil
- Dodává se ve velikostech do max. 86,3 mm, větší délky na vyžádání
- Typ baterie: 2x lithium typ CR2450 3V
- Životnost baterie: do 300 000 uzamčení nebo do 10 let pohotovostního režimu
- Rozmezí teplot: provoz -20°C až +50°C, skladování -35°C do +50°C
- Průměr knopky: 30 mm
- Možnost uložení 3 000 přístupů do paměti
- 5+1 skupin časových zón /100 skupin časových zón*/
- Až 32 000 (64 000*) transponderů může být obsluhováno zámkovou vložkou
- Až 96 000 (320 000*) zámkových vložek může být obsluhováno transponderem
- Možnost zasíťování
- Typ ochrany IP 54, vnější knopka IP65
- Upgrade firmware
*výhledově k dispozici od 3. čtvrtletí
Objednací údaje:
Standardní verze pro vnější stranu
Verze s přístupovou kontrolou, řízením časových zón a protokolováním
Standardní verze pro vnitřní stranu
Stavební délka 61,3 mm pro profil
Stavebné délka 81,3 mm pro profil
Stavební délka přes 81,3 mm pro profil
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Z4.SO.A40
.ZK
.Z4.SO.130
z.B.Z4.SO.A60
z.B.Z4.SO.A80
na vyžádání
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Digitální vložka 3061
KOMBINACE VERZÍ

Kombinace digitální vložka - STANDARD
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Kombinace digitální vložka - ANTIPANIK
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Kombinace digitální vložka - KOMFORT
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Kombinace digitální vložka - HALBZYLINDER (poloviční)
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Kombinace digitální vložka - SKANDINÁVSKÝ OVÁL
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Digitální vložka 3061
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Knopka v TN3 designu s úchyty (Z4.KNAUF.1)

Knopka pro těžce otevíratelné dveře (Z4.KNAUF2)

Zkrácená knopka (Z4.KNAUF4)

Příslušenství:
Knopka pro neelektronickou stranu v TN3 designu, průměr 30 mm,
úchyty, nerezová ocel, nevhodné pro AP - vložku
Knopka pro neelektronickou stranu pro těžce otevíratelné dveře,
průměr 42 mm, úchyty, nerezová ocel, nevhodné pro AP.- vložku
Knopka pro elektronickou stranu vložky pro těžce otevíratelné dveře
Průměr 35 mm, plast
Knopka pro neelektronickou stranu vložky, o 12 mm zkrácená na ca.
21 mm délky, nevhodná pro AP.- vložku
Knopkový set mosaz mat v TN4 designu, průměr 30 mm, s úchyty
/zevnitř a zevně/, nevhodné pro AP – vložku
Knopka pro neelektronickou stranu vložky v TN4 designu,
průměr 30 mm, s úchyty, nerezová ocel, nevhodné pro AP vložku
Knopka pro elektronickou stranu pro těžce otevíratelné dveře, průměr 350mm,
s úchyty, nerezová ocel, lze použít pouze s vložkou COMFORT
Plastové kotouče pro vícezápadkový HALBZYLINDER, 20 kusů
Montážní-bateriový klíč pro TN4 vložku
Bateriový set pro TN4 vložku (dvouknopková a poloviční vložka)
Bateriový set pro TN3 vložku
Baterie pro TN1 vložku
Adaptér pro TN4 vložku, 3 kusy, délka 8mm
Fixační šrouby M 1,5 (50 kusů) pro TN3 vložku
Fixační šrouby M 1,5 (50 kusů)
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Z4.KNAUF1
Z4KNAUF2
Z4.KNAUF3
Z4.KNAUF4
Z4.KNAUF5
Z4.KNAUF6
Z4KNAUF7
Z4.SCHEIBEN
Z4.SCHLUESSEL
Z4.BAT.SET
BAT.SET
111000
Z4.KA.SET
D-914-3x3
126300
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Digitální Smart relé

- OVLÁDÁNÍ ZÁVOR, BRAN, STROJŮ
- S PŘÍSTUPOVOU KONTROLOU A ČASOVÝMI ZÓNAMI
- SCHOPNÝ K PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH MODULŮ
- SE SMART OUTPUT MODULEM PRO VÝTAHY
- NAPOJENÍ CIZÍCH SYSTÉMŮ
- MOŽNOST ZASÍŤOVÁNÍ
21
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Digitální Smart relé 3063
Digitální smart relé 3063 má funkci snímače přístupové kontroly nebo spínače zámku. V systému 3060 otevírá elektricky
ovládané dveře, brány, nebo závory a zapíná osvětlení, topení a stroje. Předává transponderová data do cizích systémů, jako
např. podchycení času, vyúčtování kantýny nebo Facility management. Typická snímací vzdálenost činí do 120 cm.

Digitální Smart relé 3063

Výrobní varianty:
-

Základní verze se zabudovanou anténou, Flip-Flop funkce, Repeater (zesilovací, opakovací) funkce. Tato verze
umožňuje jasné ano – ne oprávnění pro maximálně 8 187 různých transponderů
ZK-verze: jako základní verze, ovšem se zvlášť připojitelným protokolováním posledních 1 024 přístupů s datem,
časem nebo denními časovými zónami až pro 5 skupin osob, automatické zablokování a odblokování
Smart Relais Advanced: verze se zabudovanou anténou, přístupovou kontrolou, řízením časové zóny a protokolováním,
sériovými propojovacími jednotkami pro připojení externích terminálů pro podchycení času nebo snímačů přístupové
kontroly, možnost připojení externích modulů, připojení pro vyjmutí antény, připojení pro externí LED/Buzzer, FlipFlop funkci, Repeater funkci

Technické údaje:
- Obal z černého plastu
- Rozměry: 71,8x55,4x25,1mm (výška x šířka x hloubka)
- Typ ochrany IP 20, není vhodné pro nechráněné venkovní použití
- Rozmezí teplot: provoz při 0°C do +40°C, skladování při -22°C do +55°C
- Vlhkost vzduchu: do 95% bez orosení
- Rozměry destičky s plošnými spoji: 50x50x14 mm (výška x šířka x hloubka)
- Síťové napětí: 12V AC nebo 5-24V DC / bez ochrany proti přepólování
- Omezení výkonnosti: síťový zdroj musí být omezený na 15VA
- Klidový proud: do 5mA
- Max. proud: do 100mA
- Trvání impulsu programovatelné od 0,1 do 25,5 sek.
- Možný provoz na baterii

Technická data výchozího relé
-

Typ: přepínací kontakt
Stálý proud: max. 2,0A
Spínací proud: max. 2,0A
Spínací napětí: max. 24V
Spínací výkon: 10 na šestou aktivací při 24VA
Multifunkční přípojky: F1, F2, F3: max. 24V.DC, max. 50mA
Vibrace: 15 G pro 11 MS, 6 otřesů (šoků) dle IEC 68-2-27
Nevhodné pro stálé použití pod vibracemi
22
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Objednací údaje:
Digitální smart relé 3063
Verze s přístupovou kontrolou, řízením časových zón a protokolováním
Digitální smart relé Advanced 3063
Externí anténa k připojení na smart relé Advanced
Baterie pro všechny verze včetně přiletovaných přípojných kabelů a konektorů,
typ baterie lithium ½
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SREL
SREL.ZK
SREL.AV
SREL.AV
AA SREL.BAT
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Digitální Smart output modul
Smart output modul vlastní 8 potenciálně volných relé výstupů a je připojen na smart relé Advanced.

Digitální Smart output modul

Technické údaje:
- obal ze zeleného plastu
- míry: 75x75x53 mm (výška x šířka x hloubka)
- typ ochrany: IP20, nevhodné pro použití ve venkovním nechráněném prostředí
- rozmezí teplot: provoz při 0°C do +60°C, skladování při 0°C do +70°C
- vlhkost vzduchu: do 90% bez orosení
- sítové napětí: 11 až 15V DC, doporučeno 12V DC, stanoveno
- omezení výkonnosti: síťový zdroj musí být omezen na 15VA
- klidový proud: do 120mA
- max. proud: do 150mA
- trvání impulsu programovatelné od 0,1 do 25,5 sek.
- Typ výchozího relé: normally closed (klidový kontakt)
- Výchozí relé a AUX relé klidový proud: max. 1,0A
- Výchozí relé a AUX relé spínací proud: max 2,0A
- Výchozí relé a AUX relé spínací napětí: max 24V
- Spínací výkon: 10 na šestou aktivací při 24VA
- Vibrace: 15 G při 11 ms, 6 otřesů (šoků) dle IEC 68-2-27
- Output 1 spínací proud: max. 1A
- Output 1 spínací napětí: max. 24V
- Output 1 spínací výkon: max. 24VA
- Output 1 spínací reakce při poklesu napětí: Uv do 10,5+/- 0,5V
Objednací údaje:
Smart Output Modul

MOD.SOM8
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Validation terminal
VALIDAČNÍ TERMINÁL
Inteligentní terminál k časově omezenému oprávnění transponderů. Uživatelům může být vysoce efektivně umožněn nebo
zamezen přístup. Ideálně vhodné např. k časově omezenému vstupu spolupracovníků z cizích firem nebo návštěv.

Validační terminál

Technické údaje:
-

Obal z černého plastu
Rozměry: 72x57x25,5 mm (výška x šířka x hloubka)
Typ ochrany: IP20, není vhodné pro nechráněné venkovní použití
Rozmezí teplot: provoz při 0°C do +40°C, skladování při -22°C do +55°C
Síťové napětí: 9 - 16V AC nebo 9 - 24V DC (stanoveno)
Paměť: pro 8 187 různých transponderů
Možnost zasíťování
6 definovatelných časových skupin

Objednací údaje:
Validation-Terminal (výhradně pro použití s TRA.VDT)

REL.VDT
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VDS BLOCKSCHLOSS

- ZAČLEŇUJE ALARM DO SYSTÉMU 3060
- ZABRÁNĚNÍ FALEŠNÉMU POPLACHU
- VDS – OVĚŘEN
- SCHVÁLENÍ DO VDS – TŘÍDY C SG6
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VDS BLOCKSCHLOSS 3066
Blockschloss funkce umožňuje ostré nebo neostré spínání alarmu oprávněným transponderem v systému 3060.Alarm může
být ostře nastaven jen tehdy, pokud jsou všechny dveře zajišťované oblasti zavřené. Jakmile je alarm ostře nastaven,
nemohou být jištěné dveře omylem otevřeny (omezení). Nouzové otevření, např. při požáru, je přesto možné.

Rozměry vmm

Výrobní varianty:
- Blockschloss – ostrá spínací jednotka jako MASTER (pán) nebo jako SLAVE (podřízený) s VdS-přístupem do třídy
C/SG6, časovými zónami a protokolováním
- Verze s vyjmutou anténou
- Hliníková objímka pro vyjmutou anténu, která omezuje dosah snímání na cca. 2 cm
Technické údaje:
- Bílé S-B nebo A-B-S- pouzdro
- Rozměry: 85x85x26 mm (výška x šířka x hloubka)
- Provozní napětí: 8 až 16 VDC
- Spotřeba proudu: do 30 mA
- Relé stálý proud: max 1 A, relé spínací proud: max 30W/60VA
- Dosah transponderu při montáži v souladu s VdS s vyjmutou anténou: cca. 2 cm
- Rozmezí teplot: -10°C do 55°C
- Typ ochrany: VdS- ekologická třída II
- VdS – č. G101 160
Objednací údaje:
Blockschloss - ostrá spínací jednotka jako MASTER
Blockschloss - ostrá spínací jednotka jako MASTER s vyjmutou anténou
Blockschloss - ostrá spínací jednotka jako SLAVE
Blockschloss - ostrá spínací jednotka jako SLAVE s vyjmutou anténou
Blockschloss - deaktivující jednotka
Blockschloss - deaktivující jednotka s v vyjmutou anténou
Hliníkové pouzdro pro vyjmutou anténu

27

BS.SCHALT.VDS.M
BS.SCHALT.VDS.M.AV
BS.SCHALT.VDS.S
BS.SCHALT.VDS.S.AV
BS.DEAK.VDS
BS.DEAK.VDS.AV
BV10.010500
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WAWENET - RADIOVÁ SÍŤ

- CENTRÁLNÍ SPRÁVA SYSTÉMU
- PŘIVÁDĚNÍ SIGNÁLŮ Z CIZÍCH SYSTÉMŮ
- VYHODNOCENÍ HLÁŠENÍ O PORUCHÁCH PŘES EVENTMANAGERA
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WAWENET - RADIOVÁ SÍŤ
Radiová síť ke spojení digitálních vložek a smart relé s centrálním počítačem. Přenos dat probíhá na frekvenci 868 MHz.
Všechny stavební díly jsou dodávány v plastových obalech. LockNodes jsou napájeny baterií, nebo potřebují jako Router-,
Repeater- a Central Node, externí síťový zdroj.

Wawenet Lock Node

Rozměry v mm

Stavební díly:
- Wavenet Software: zámkové zařízení je ovládáno a řízeno z centrálního počítače pomocí softwaru WaveNet.
- WaveNet CentralNode: je napojen přes propojovací jednotku RS232-/USB na počítač a stará se o to, aby počítač mohl
bezpečně a zakódovaně komunikovat pomocí radia nebo kabelu s ostatními stavebními díly.
- WaveNet RouterNode: Komunikuje s WaveNet LockNodes a s pokračovacím WaveNet RouterNodes, aby překlenul
větší vzdálenosti. Může být také se svou RS485 propojovací jednotkou vložen do „Backbone“ (páteře).
- WaveNet LockNode: je namontován vedle SimonsVoss komponentů, které mají být zasíťovány a komunikuje s nimi
přes chráněnou B-Feld propojovací jednotku.
Výrobní varianty:
- WaveNet Central Node RS232-/USB propojovací jednotka a RS485 nebo s 868 MHz radiová propojovací jednotka.
- Všechny WaveNet Central-, Router- a RepeaterNodes jsou vybaveny spojovacími svorkami pro externí síťový zdroj.
- WaveNet RepeaterNode má dvě propojovací jednotky (tak jako WN.RN.CC).
- WaveNet RouterNode jako konvertor z propojovací jednotky RS485 na 868 MHz s externí vysílací a přijímací anténou.
- WaveNet RouterNode jako konvertor z Ethernet/WLAN na 868 MHz s externí vysílací a přijímací anténou nebo
RS485-propojovací jednotka.
Technické údaje:
- Rozměry obalů CentralNode a RouteNode: 40x100x65 mm, s anténou 130x100x65 mm (výška x šířka x hloubka).
- Zajištění napětí CentralNode a RouterNode: 9V...12V DC.
- Výkon CentralNodes: min. 3VA (250 mA při trvalém zatížení).
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WAVENET - RADIOVÁ SÍŤ
-

Vysílací výkon radiového modulu: max. 5dBm (3,16mW) na anténě
Citlivost radiového modulu: -90dBm při 19,2kBaud
Frekvence radiového modulu: 868,xx – 870,xx MHz
Příkon radiového modulu v přijímacím modusu: 12mA při 3,3V
Rozměry obalu LockNode: 37x53 mm (výška x průměr)
Zajištění napětí LockNode: 2 baterie CR2/3AA, lithium 3,6V
Spotřeba proudu LockNode: ve vysílacím módu 25mA, v přijímacím módu 15mA, bez datového provozu 15μA
Vysílací výkon LockNode: cca. 1mW
Citlivost LockNode: -95dBm
Frekvence LockNode: 868,xx – 870,xx MHz
Vstupy LockNode: 3x potenciálně volný
Výstup LockNode: Open Drain, max. spínací napětí 25V DC, max. spínací proud 2A, trvalý proud 650mA, vnitřní
odpor (AN) 0,5Ω
životnost baterie: do 6 let

Objednací údaje:
WaveNet: CentalNode s RS232-/868 MHz radiová propojovací jednotka
WaveNet CentralNode s RS232-/RS485 propojovací jednotkou
WaveNet CentralNode s USB-/868MHz radiovou propojovací jednotkou
WaveNet CentralNode s USB-/RS485- propojovací jednotkou
WaveNet LockNode bez I/O funkce (na baterii)
WaveNet LockNode se třemi vstupy a jedním výstupem (na baterii)
WaveNet LockNode s RS485 propojovací jednotkou, třemi vstupy a jedním výstupem
WaveNet RouterNode s 868 MHz radiovým modulem
WaveNet RepeaterNode s 2 RS485 propojovacími jednotkami
WaveNet RouterNode konventor z RS485 propojovací jednotky na 868 MHz
WaveNet RouterNode jako konventor z Ethernet sítě na 868 MHz
WaveNet RouterNode jako konventor z Ethernet sítě na RS485 propojovací jednotku
WaveNet RouterNode jako konventor z WLAN na 868 MHz
WaveNet Router Node jako konventor z WLAN na RS485 propojovací jednotku
Externí síťový zdroj pro WaveNet Central- Router- a RepeaterNode
Vyjmutí antény pro WaveNet LockNodes
Bateriový set pro WaveNet LockNode (10 kusů)
Senzor kabel k připojení na WaveNet LockNodes
Spojovací kabel pro smart remis Advanced s WaveNet LockNode

WN.CN.SR
WN.CN.SC
WNCN.UR
WN.CN.UC
WN.LN.R.O.I/O
WN.LN.R
WN.LN.C
WN.RN.R
WN.RP.CC
WN.RN.RC
WN.RN.ER
WN.RN.EC
WN.RN.WR
WN.RN.WC
WN.POWER.SUPPLY.LNC
WN.LN.ANTV
WN.BAT.SET
WN.LN.SENZOR.CABLE
WN.KAB.WIRED-BF

Objednací údaje:
Softwarová licence pro síť s max 12 LockNodes
Softwarová licence pro síť s max. 48 LockNodes
Softwarová licence pro síť s max. 128 LockNodes
Softwarová licence pro síť s max. 258 LockNodes
Softwarová licence pro síť s max 516 Lock.Nodes
Softwarová licence pro síť s max. 1.032 LockNodes

TP.SW.12
TP.SW.48
TP.SW.128
TP.SW.258
TP.SW.516
TP.SW.1032
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LON - SÍŤ

- SPOJENÍ LOCKNODES S POČÍTAČEM PŘES LON
- CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU
- VYHODNOCENÍ HLÁŠENÍ O PORUCHÁCH S EVENTMANAGEREM
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LON síť 3065
V LON síti 3065 jsou LockNodes spojeny přes Twisted-Pair vedení (rozvody) s CentralNode. Přenos dat k digitálním
klíčovým komponentům se oproti tomu provádí přes rádio, takže kabelový rozvod na dveřích není nutný.

LockNode twisted pair

Stavební díly:
- Sofrware: z centálního počítače je pomocí softwaru ovládán a řízen zámkový systém
- CentraNode je napojen přes RS232 propojovací jednotku na počítač a složí jako centrála pro výměnu dat přes LON-Bus
k Lock-Nodes
- LockNode: je namontován vedle SimonsVoss komponentů, které mají být zasíťovány a komunikuje s nimi přes
chráněnou B-Feld propojovací jednotku. Každý LockNode musí být přes LON-Bus spojen s Central-Node.
- Link Power Interface LPI – 10 Compact: adaptér se zabudovaným síťovým zdrojem pro uzly, který je potřebný 1x pro
každý segment sítě
- Router: styčný bod k rozšíření sítě o 1 segment s max. 62 dalšími LockNodes nebo k zesílení signálu u dlouhého vedení
- Repeater: k zesílení signálu, případně dalšímu vedení stávajícího segmentu v síti. Nebo k k vývodu síťových segmentů
s délkou kabelu přes 900 m
Technické údaje:
- Rozměry obalu CentralNode: 54x100x30 mm (výška x šířka x hloubka)
- CentralNode přípojovací kabel síť: 200cm
- CentralNode přípojovací kabel RS232: 300cm
- Rozměry LockNode: 40x53x20 mm (výška x šířka x hloubka)
- Rozsah vstupních napětí LockNodes: 5 – 24V
- Spínací napětí LockNodes: max. 24V
- Spínací proud LockNodes: max. 300mA
- Vnitřní odpor (AN) LockNodes: 1,5Ω
- Rozměry obalu routeru: 40x100x120mm (výška x šířka x hloubka)
- Vstupní napětí routeru: 24V DC
- Konektor routeru: rozměry obalu 81x56x90mm (výška x šířka x hloubka), výstupní napětí 24V DC
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LON síť 3065
-

LPI-10 Compact: vstupní napětí AC 120/230V, rozsah vstupních napětí AC 85 až 264V, výstupní nominální napětí DC
41,5V ± 2%, ochrana přetížení 1,6A, trvale zkratuvzdorný s pulzujícím pokusem opakovaného spouštění
Rozmezí teplot při převozu / skladování: - 40 °C až + 70°C
Rozmezí teplot v provozu: 0°C až +40°C
Relativní vlhkost vzduchu: 5 - 95%, bez orosení
Typ ochrany podle EN 60529: IP 20
Třída ochrany dle VDE 0106 díl 1:I (s připojením ochranného vodiče)
Izolace primár/sekundár: SLEV dle EN 60950
Elektromagnetická tolerance: rušivé vysílání třída B dle EN 60950, odolnost proti rušení EN 61000 – 4 /2/3/47576,
level 3
Schválení CE /98/336 EWG, 72/23 EWG
Rozměry obalu repeater: 38x95x45mm (výška x šířka x hloubka)
Montáž repeateru na kolejnici/lištu (EN 50022, 35x15)
Rozmezí teplot pro repeater: skladování při -20°C až +85°C, provoz při 0°C až +60°C, relativní vlhkost vzduchu dle
DIN 40 040, třída F

- Vstupní napětí repeateru: 24VAC ± 20% nebo 12 – 28V DC
Objednací údaje:
LockNode Twisted Pair
Vyjmutí antény pro LockNode
CentralNode
Link Power Interface LPI – 10 Compakt
Router pro rozšíření sítě
Repeater
24 V- síťový zdroj pro repeater
Terminátor pro ukončení dlouhého dolaďovacího vedení

TP.LN
TP.ANTV
TP.CN
TP.LPI.C
TP.ROU
TP.REP
E-24K4810
TP.TERM

Softwarová licence pro síť s max. 12 LockNodes
Softwarová licence pro síť s max. 48 LockNodes
Softwarová licence pro síť s max. 128 LockNodes
Softwarová licence s max. 258 LockNodes
Softwarová licence pro síť s max. 516 LockNodes
softwarová licence pro síť s max. 1,032 LockNodes

TP.SW.12
TP.SW.48
TP.SW.128
TP.SW.258
TP.SW.516
TP.SW.1032
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Programování

BEZ SOFTWARU:
- PROGRAMOVACÍ TRANSPONDER 3067

SE SOFTWAREM:
- SMARTCD
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Programovací přístroje
Existují různé možnosti programování v závislosti na velikosti zámkového systému
- malé zámkové systémy mohou být konfigurovány bez softwaru pomocí programovacího transponderu 3067
- větší systémy jsou řízeny softwarem se zámkovým plánem. Zámkový plán je nejprve sestaven na PC. Nakonec jsou
data přenesena pomocí programovacího přístroje SmartCD na digitální komponenty.

- alternativně mohou být zámkové plány přeneseny na PDA, který komunikuje přes bluetooth se SmartCD

Programovací transponder 3067

SmartCD

Hardware:
- Programovací transponder 3067: k jednoduchému programování vložek a transponderů v malých zámkových systémech
- SmartCD: programovací přístroj k připojení na PC nebo laptop přes USB propojovací jednotku. Lze provozovat
i mobilně přes bluetooth s Windows Mobile 5.X PDA.
Technické údaje SMARTCD:
- Rozměry obalu: 112x63x22 mm (výška x šířka x hloubka)
- Typ baterie: 2 Li-Ion-Mangan-Akkus
- Rozmezí teplot: -5°C až +40°C
- Druh ochrany: IP 20
Objednací údaje:
Programovací transponder 3067
SmartCD
PDA s Windows Mobile 5.X systémem a bluetooth technologií
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Software

LDB - SOFTWARE:
- VOLNĚ PROGRAMOVATELNÝ
- ZADÁVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ KLIKNUTÍM MYŠI
- PŘÍSTUPOVÁ KONTROLA A ŘÍZENÍ ČASOVÝCH ZÓN

LOCKING – SYSTÉM – MANAGEMENT – SOFTWARE:
- NA ZÁKLADĚ DATOVÉ BANKY
- MOŽNOST VÍCE UŽIVATELŮ A OPRÁVNĚNÍ
- OTEVŘENÉ PROPOJOVACÍ JEDNOTKY
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Software k efektivnímu využití inteligentních systémových
komponentů

Přehled:
Inteligentní komponenty tvoří základnu pro digitální zámkový a
přístupový kontrolní systém. Software je spojující prvek
k pohodlnému a rychlému provedení všech úkolů: vydávání
transponderů novým zaměstnancům, programování zámkových
vložek aktuálními oprávněními, číst z paměti přístupy přes síť
Čím komplikovanější jsou požadavky, tím rozsáhleji musí být
software vybaven. Kdo chce řešit standardní úkoly, potřebuje
pouze jednoduchý software. Koncern
s mezinárodními
pobočkami potřebuje vysoce výkonnou sadu.
V systému 3060 můžete pro různá řešení zvolit vhodný
software. Vzájemná kompatibilita jednotlivých verzí zaručuje
vaši budoucnost.

O velkých a malých systémech:
Velmi malé systémy mohou být bez PC nebo speciálního
softwaru pomocí programovacího transponderu 3067 rychle
a levně konfigurovány.
U malých až středně velkých systémů stačí za normálních
okolností LDB. Ve větších přístupových kontrolních systémech
s více pracovišti snižuje použití LSM ve spojení s WaveNet
radiovou sítí provozní náklady.
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LBD - SCHLIESSPLAN (ZÁMKOVÝ PLÁN) - SOFTWARE
LOCKING DATA BASE SOFTWARE WAVENET (PRO.SW)
Programování zámkových vložek, opravňování transponderů, rozšiřování zámkového plánu o další dveře, zablokování
ztraceného transponderu. U malých až středně velkých zámkových systémů vyřídíte denní úkoly efektivně
s LockingDataBase (LDB) softwarem.
Musíte reagovat ještě rychleji? A chcete programovat komponenty přímo z vašeho pracoviště? Potom jednoduše začleňte
zámkové komponenty do LON sítě.
Se zabudovaným Eventmanagerem vyhodnotíte hlášení o poruchách a dále je zpracujete. Zašlete např. SMS údržbáři,
v případě že vchodové dveře jsou otevřené po 18. hodině.

LOCKING DATA BASE SOFTWARE WAVENET (PRO.SW.WN)
WaveNet software je vybaven stejnými funkcemi jako LDB. Alternativně ovšem nabízí možnost zřízení WaveNet sítě
na bázi rádia. A samozřejmě se WaveNet nejlépe hodí k následnému zasíťování systému 3060. Přesně to správné pro
stávající budovy, ve kterých by bylo pokládání kabelů příliš nákladné a drahé, nebo pro památkově chráněné objekty,
ve kterých nesmí být změněna podstata stavby.

SMART LSM BENUTZEROBERFLACHE (PRO.SW.SMART)
Ušetřete si v nezasíťovaných systémech programování zámkových komponentů v místě nešikovným laptopem. SmartLSM
je rozšíření softwaru k instalaci na PDA. Společně s malým SmartCD tak můžete pohodlně programovat zámkové vložky
a číst z paměti přístupové listy. Přístroje jsou tak malé, že se vejdou do každé kapsy. Při každé obhlídce je vezmete
jednoduše s sebou.
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LDB - SCHLIESSPLAN - SOFTWARE
Software:
- LBD Locking-Data-Base-Software k programování systémových komponentů jako singl verze
- Pokud je použito smartCD společně s laptopem nebo PC, je nutné použít Schliesplan-Software PRO.SW.
- Ve spojení s PDA potřebujeme k Schliessplan-Software PRO.SW dodatečně Benutzoberflache PRO.SW.SMART
Předpoklady systému:
SchliessplanSoftware LDB pracuje ve Windows 2000 Professional Service Pack 4, Windows XP Profesional Service
Pack 1, Windows Vista v přípravě
Volná paměť pevného disku pro instalaci softwaru: min. 50 MB
Hlavní paměť dodatečně min. 128 MB
Potřebná paměť pro Schliessplan cca. 5 MB
Zobrazovací jednotka: 17“ barevný monitor s min. hloubkou vybarvení 16 bit a rozlišením 1024x768 nebo 800x600
obrazových bodů
Schliessplan - Software PRO.SW.SMART pracuje od Windows Mobile 5.0
Objednací údaje:
Licence k užívání softwaru zámkových systémů pro SmartCD, pro LON-síť
Jak PRO.SW, tak i pro WaveNet síť
Benutzeroberflache SmartLSM k instalaci na PDA
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LOCKING – SYSTEM – MANAGEMENT- SOFTWARE
LOCKING SYSTEM MANAGEMENT – LSM.BASIC:
LockingSystemManagement (LSM) je modulový software pro přístupový management a automatizaci budov. Vytváří
struktury budov a hierarchie a ulehčuje např. zadávání oprávnění ve velkých firmách. Oprávnění mohou být kromě toho
odkazována z nižších úrovní na vyšší úrovně.
S rozsáhlými vyhledávacími a filtračními funkcemi lze zámkový systém rozdílně členit. Lze vyhotovovat hlášení
a statistiky. Změny a administrativní úkony jsou protokolovány a tím je systém spolehlivě kontrolovatelný. LSM.BASIC je
singl řešení, není možné více uživatelů a oprávnění, nelze zasíťovat.

LOCKING SYSTÉM MANAGEMENT – LSM.SW.START
LSM.SW.START je balíček, který volíme, když jsou řízeny velké přístupové systémy o více zaměstnancích. Software musí
umožnit současný přístup k datům zámkového systému.
Pro každého zaměstnance může být založen vlastní uživatelský profil. Podle kompetence obdrží každý spolupracovník
nutná oprávnění. Pokud se v budově nachází více firem, omezí se oprávnění uživatelů na odpovídající dílčí oblasti
systému. Jsou-li pracovníci na různých pracovištích, pracují přesto se stejnými daty. LSM.SW.START může být
provozován také jako Wave-Net síť. Systém je modulový a lze jej rozšířit na libovolný počet pracovišť.

Servis a podpora – LSM.HOTLINE:
Moderní softwarová řešení ulehčují svými vícečetnými funkcemi denní pracovní proces. Přes intenzivní trénink a denní
zacházení se softwarem se nelze vyhnout otázkám. Naše softwarová servisní smlouva, která musí být uzavřena ke každému
LSM softwaru, vám zajišťuje rychlé řešení. Kromě toho obdržíte automaticky každý LSM - Software – Update a zůstanete
na aktuální úrovni techniky.
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LOCKING – SYSTEM – MANAGEMENT – SOFTWARE
Základní struktura:
- Database Engine: základem LSM je renomovaný databankový server, který lze jednoduše instalovat a nepředstavuje
další administrativní náklady. Garantuje bezpečnost dat a stabilitu a výkonnost programu.
- Komunikační uzle vytváří spojení k existujícím programovacím přístrojům a k LON- nebo WaveNet sítím.
Zpracovávají Tasks /úkoly/ a Events /případy/.
- Všem klientům je instalován uživatelský program s grafickou úpravou GUI. Gui umožňuje ukázat v detailu a pracovat
struktury zámkového plánu komprimované v různých pohledech.
Propojovací jednotky:
LSM má k dispozici následující propojovací jednotky:
ODBC propojovací jednotka k databance pro snímací přístup
- Propojovací jednotky k PDA - databance a k EventAgent
- Messaging- propojovací jednotka pro SMS a E-mail zprávy
- ASCII - propojovací jednotka
- LDAP - propojovací jednotka pro Import
Předpoklady systému:
- Provozní systémy PC: Windows 2000 Professional se Service Pack 4, Windows XP Professional Service Pack 1,
Windows 2003 Server, Windows Vista v přípravě
- Síťové okolí: LAN (min. 100 Mbit), Windows NT doménová struktura
- Síťový protokol: TCP/IP
- Minimální požadavky pro ADS databankový server: 2 GB RAM, 2,66 GHz procesor, RS232 propojovací jednotka
- Minimální doporučený hardware pro pracovní počítač: 19“ - monitor, 1 GB RAM, 1,8 GHz procesor, RS232
propojovací jednotka
- Velikost pevného disku je vždy závislá na množství a objemu zpracovávaných dat
Výrobní varianty:
- Startovací balíčky pro 1 – 24 pracovních míst, ODBC- propojovací jednotky, včetně licence Locking-systémmanagementu pro každý datový server, CommNode server a v závislosti na balíčku 1 až 24 grafických úprav GUI.
1 GUI obsahuje mimo jiné 1 CommNode, 1 OLWDB budič a 1 Crystal Reports.
- Základní balíček obsahuje 1 denní instalaci a instruktáž k softwaru
- Všechny startovací balíčky jsou prodávány zásadně společně s projektováním, instalací, školením v místě
a SimonsVoss Software servisní smlouvou. Alternativně může školení probíhat v Mnichově.
- Veškerá softwarová rozšíření mohou být objednána pouze ve spojení se startovacím balíčkem, všechny kombinace
1/4/9/14/24/49/99/249 jsou možné.
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Objednací údaje:
Základní balíček pro jedno pracovní místo
Update LSM BASIC na startovací balíček pro 1 prac. místo
Startovací balíček pro 1 prac. místo
Startovací balíček pro 4 prac. místa
Startovací balíček pro 9 prac. míst
Startovací balíček pro 14 prac. míst
Startovací balíček pro 24 prac. míst
Rozšíření z 1 na 4 prac. místa
Rozšíření z 1 na 9 prac. míst
Rozšíření z 1 na 14 prac. míst
Rozšíření ze 4 na 9 prac. míst
Rozšíření ze 4 na 14 prac. míst
Další rozšíření na vyžádání
CommNode softwarová licence na PC s programovacím přístrojem
WaveNet softwarová licence

Hotline servisní smlouva min. délka trvání 24 měsíců
Školení v místě
Projektování v místě
Instalace v místě
3 denní školení u SimonsVoss v Unterforing
Rezervační paušál za přenocování v seminárním hotelu

LSM.BASIC
LSM.UP.BASIC.START
LSM.SW.START
LSM.SW.START-4
LSM.SW.START-9
LSM.SW.START-14
LSM.SW.START-24
LSM.SW.UP1-4
LSM.SW.UP1-9
LSM.SW.UP1-14
LSM.SW.UP4-9
LSM.SW.UP4-14
LSM.SW.COM.NODE
LSM.SW.WN

LSM.HOTLINE
LSM.SCHULUNG
LSM.PROJEKT
LSM.INSTALL
LSM.MUC
HOTEL
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LOCKING – SYSTÉM – MANAGEMENT - SOFTWARE

•

•

•

•

Singl verze
Převzetí stávajících zámkových plánů

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Programování systémových komponentů
Výměna dat s mobilním terminálem /PDA/

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Používání více zámkových plánů

•

•

•

LSM.DEMO

LSMSWSTART

•

PRO.SW.WN

Skupiny transponderů

PRO.SW

LSM.BASIC

PRO.SW.SMART

FUNKCE SOFTWAROVÝCH BALÍČKŮ:

•

•

•

Zobrazení struktur budov

•

•

•

Zobrazení organizačních struktur
Protokolování a změny

•
•

•
•

•
•

Hlášení
Hierarchivní znázornění

•
•

•
•

•
•

Odkázání oprávnění

•

•

•

Výstražná funkce
Mandáty

•

•
•

•

Zasíťovatelný pro zákaznický LAN
Client – server provoz

•
•

Vícemístný
Multiuser (současný přístup více uživatelů)

•
•

Komunikační uzel na další PC

•

Připojení pro SimonsVoss síť (LON)

•

•
•

•

Zřízení Event Agent

•

•

•

SMS – funkčnost

•

•

•

E-mail funkčnost
Eventmanagement

•
•

•
•

•
•

Taskmanagement
Užití různých LSM databank

•

•

•
•

•

•

Připojení pro WaveNet síť

SERVIS A PODPORA
SV-Standart Hotline
LSM Hotline (placená servisní smlouva)

•
•
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Další výrobky
Terminál zaznamenávající čas
Zaznamenejte si nyní čas příchodů a odchodů vaším transponderem na novém terminálu. Záznamy jsou k dispozici jako
soubory dat a lze je vyhodnocovat pomocí jednoduchého softwaru. Terminál může uložit do paměti až 20 000 dat. Tato
kapacita stačí v podniku s 500 zaměstnanci přibližně na jeden měsíc. Data jsou snímána přes bluetooth pomocí přístroje
Handheld (PDA.XX.XX) a přenášena přes ActiveSync přímo do PC. K používání terminálů je nutný minimálně jeden
Desktop software PRO.SW.TERMINAL. Pro každý terminál je nutná licence.
Technické údaje:
- Až 500 možných uživatelů
- Paměť až do 20 000 záznamů
- Rozměry: 360x130x70mm (výška x šířka x hloubka)
- Rozmezí teplot: -20°C do +70°C
- Typ ochrany IP65 (žádná vlhkost na zadní straně)
Objednací údaje:
Terminál zaznamenávající čas
Software zaznamenávající čas

TERMINAL
PRO.SW.TERMINAL

Terminál zaznamenávající čas
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Další výrobky
Digitální skříňové úchyty
Digitálními skříňovými úchyty mohou být např. spínací a servisní skříňky nebo elektrorozvaděče chráněny před
neoprávněným přístupem a integrovány do systému 3060.
Technické údaje:
- 19“ – standardní děrování
- Životnost baterie: až 2 000 aktivací nebo až 5 let pohotovostního režimu
- 3 stupňový výstražný systém vybití baterie
- Paměť pro 8.187 různých transponderů
Digitální pákové zámky:
Kovové skříňky všech druhů, skleněné vitríny, poštovní schránky, otočné dveře – jestliže jsou vybaveny digitálním
pákovým zámkem, mohou být také otevírány transponderem a zabudovány do systému 3060. Zvlášť vhodné pro
dostavbu stávajících komponentů.
Technické údaje:
- Montážní děrování : 16x19 mm
- Průměr knopky: 30 mm
- Životnost baterie: až 20.000 aktivací nebo až 5 let pohotovostního režimu
- Paměť: až pro 8187 různých transponderů
Objednací údaje:
Digitální skříňový úchyt
Verze s přístupovou kontrolou, řízením časových zón a protokolováním
Digitální pákový zámek
Verze s přístupovou kontrolou, řízením časových zón a protokolováním

Digitální skříňový úchyt

SL.IEG
SL.IEG.ZK
SL.IEHS-20
SL.IEHS-20.ZK

Digitální pákový zámek
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