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Volg mij en ontdek  SMARTair™ voor flexibele toegangscontrole



Software Identificatiedragers Toegangslezers

3Tijd voor verandering!

» Overstappen naar 
  SMARTair™ was de  beste 
beslissing die ik heb 
 genomen: het maakt mijn 
werk veel makkelijker. «
Facilitair Manager

Tijd voor verandering!
Soms is de beste oplossing ook de meest eenvoudige

 SMARTair™ is modulair en volledig schaalbaar

Mijn werkomgeving verandert voortdurend. 
Voordat we overschakelden op  SMARTair™ was 
ik hele dagen druk in de weer: sleutels bestellen, 
zoekgeraakte sleutels laten bijmaken, nieuwe 
mechanische sloten installeren. De situatie werd 
onbeheersbaar.
Ik stapte over op  SMARTair™ omdat ik dat 
systeem volledig aan mijn wensen kan aanpas-
sen. De werkomgeving is voor de medewerkers 

en bezoekers nu een stuk gebruiksvriendelijker 
terwijl het beveiligingsniveau even hoog is.
Sleutels en deuren met bekabeling behoren tot 
het verleden.  SMARTair™ is de ideale oplossing 
voor organisaties die graag flexibel toegangsbe-
heer willen toepassen. Bovendien is dit systeem 
goed betaalbaar.

Waarom  SMARTair™ de beste keus is?
 ∙ Eenvoudig te installeren: de toegangsrechten 
worden opgeslagen in het deurbeslag wat 
garant staat voor autonome werking zonder 
 communicatiestoringen

 ∙ De draadloze deurbeslagen werken op batterijen 
en vereisen geen bekabeling

 ∙ Contactloze, sleutelloze technologie en 
 gepersonaliseerde toegangspassen

 ∙ Verschillende toegangsniveaus voor 
 uiteenlopende behoeften

 ∙ Eenvoudig te beheren: Toegangsrechten van 
gebruikers zijn eenvoudig toe te voegen, wijzigen 
of wissen; en updaten van sloten is eenvoudig

 ∙ Toegangspassen kunnen ook voor andere 
 doeleinden gebruikt worden (automaten, 
 betaalfaciliteiten, enz.)

 ∙ Gebruiksvriendelijke software en 
 waarschuwingen per e-mail

 ∙ Onderhoudswaarschuwing voor het vervangen 
van de batterijen

 ∙ Web-based client en mobiele app
 ∙ Voor toegang en beheer op afstand

 SMARTair™ is zeer kosteneffectief. U kunt het 
 systeem volledig aan uw wensen aanpassen tegen 
een betaalbare prijs.
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» Mijn klanten vinden het 
 geweldig dat het  installeren 
van   SMARTair™ zo snel gaat. «
 SMARTair™ dealer

Het is zo eenvoudig
Een bestaande deur ombouwen tot een deur voor 
 elektronische toegangscontrole

Mijn klanten zijn ervan overtuigd dat het ver-
vangen van een zoekgeraakt pasje goedkoper is 
dan het vervangen van een sleutel of cilinder. Bo-
vendien gaat het veel sneller.  SMARTair™ deuren 
kunnen eenvoudig opnieuw geprogrammeerd 
worden. Sloten en cilinders hoeven niet vervan-
gen te worden. Draadloos bediende  SMARTair™ 
deuren zijn voordeliger dan standaard bedrade 
deuren.

Dankzij de slimme technologie en het ontbreken 
van bekabeling is  SMARTair™ geschikt voor vrij-
wel elke deur. Voor oudere gebouwen waar het 
lastig kan zijn bedrading aan te leggen, vormt dit 
systeem de perfecte discrete beveiligingsoplos-
sing. Installatie vereist geen specifieke elektri-
sche vaardigheden.

Een erkende  SMARTair™ 
dealer kan u  uitgebreid 
adviseren over 
toegangs beheer en 
beveiliging.

1. Analyse van de 
 behoeften van uw 
 organisatie en gebouw

2. Doordat er geen 
bekabeling nodig is 
verloopt installatie snel, 
minimale onderbreking 
van dagelijkse werk-
zaamheden

3. Onderhoudsarm –  
het deurbeslag geeft 
zelf aan wanneer de 
 batterij vervangen  
moet worden  
(ca. elke 70.000 cycli)

1

2
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»  SMARTair™ voldoet  
aan onze  behoeften - 
goed doordachte 
 producten die uitstekend 
beveiligen en bovendien 
betaalbaar zijn. «
Algemeen directeur

 SMARTair™ is geschikt voor elk type gebouw en kan in 
uw huidige deursysteem geïntegreerd worden

 SMARTair™ Toegangslezers
 ∙ Draadloze elektronisch bediende cilinders en 
sloten met batterijvoeding

 ∙ RFID-lezer en krukbesturing zijn geïntegreerd 
in één beslagset, geschikt in combinatie met 
vrijwel alle typen sloten in bestaande buiten- en 
 binnendeuren

 ∙ Leverbaar in verschillende modellen en 
 afwerkingen

 SMARTair™ speciale modellen
 ∙ Draadloos slot voor kasten, kluisjes, laden en 
andere toepassingen

 ∙ Kluizen en producten die bijdragen aan 
 energiebesparing ook leverbaar

 SMARTair™ wandlezers
 ∙ Bedrade RFID-wandlezers voor automatische 
deuren, tourniquets, slagbomen, liften en veel 
meer

Ik wil mijn organisatie, mensen en inventaris 
kosteneffectief beveiligen, daarbij rekening 
houdend met de fysieke eigenschappen van het 
gebouw.  SMARTair™ toegangslezers kunnen op 
bijna alle deuren en materialen aangebracht 

worden – glazen, metalen of houten deuren, 
kasten, liften of automaten kunnen allemaal in 
het systeem geïntegreerd worden. Daarom heb 
ik gekozen voor  SMARTair™.

Gebruikers kunnen RFID-kaarten, sleuteltags 
of armbanden gebruiken. De versleutelde 
 autorisatiegegevens zijn vastgelegd in beveiligde 
RFID-technologie.
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» Ik verhuisde naar een  
andere werkkamer en had 
direct  toegang met mijn 
 bestaande pasje. «
Medewerker

Uw toegang
Het toekennen, wijzigen en verwijderen van 
 toegangsrechten is zeer eenvoudig

Mijn werkomgeving verandert voortdurend. Ik 
werk regelmatig met verschillende teams in di-
verse kamers. De flexibiliteit van het  SMARTair™ 
systeem vind ik geweldig.

Het is zo eenvoudig... Ik belde de facilitair 
 manager en nu heb ik met mijn bestaande pasje 
ook toegang tot de nieuwe werkruimte.

Dankzij de gebruiksvriendelijke software kunnen 
facilitair managers vanaf een pc toegangsrechten 
organiseren, beheren en bijwerken.

Vergelijkbaar met een hoofdsleutelsysteem, biedt 
de software individuele gebruikers tijdgelimiteerde 
toegang en de mogelijkheid om toegangsrechten 
te wijzigen.

Met  SMARTair™ kan 
de facilitair manager 
de verschillende 
gebruikersgroepen 
toegangsrechten 
toewijzen met behulp 
van kalenderschema’s. 
Het systeem biedt 
oneindige  flexibiliteit: 
nieuwe deuren, nieuwe 
gebruikers, nieuwe 
toegangsrechten en 
tijdschema’s kunnen op 
elk gewenst moment 
eenvoudig worden 
toegevoegd.

Geplande toegang met 
 tijdslimiet en toegangsrechten
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» Oeps! Ik was mijn pasje 
 kwijtgeraakt, maar de 
 facilitair manager heeft dat 
meteen kunnen oplossen. «
Stagiair

Alles onder controle
Het is zeer eenvoudig om pasjes en toegangsrechten 
van gebruikers te beheren

Ik was mijn pasje kwijtgeraakt en verwachtte dat 
dat een groot probleem zou zijn.
Ik belde meteen de facilitair manager die mijn 

oude pasje annuleerde en me direct een nieuwe 
gaf. Bij een kwijtgeraakte sleutel was dat inge-
wikkelder geweest.  SMARTair™ is zo eenvoudig.

Als een pasje kwijtraakt...
… maakt de facilitair manager een nieuw pasje aan 
in de systeemsoftware (1) en programmeert hij het 
nieuwe pasje met de programmeerunit (2). Het 
verloren pasje wordt gedeactiveerd.

Als gegevens rondom deurgebruik gewenst zijn...
… kan het  SMARTair™ beslag rechtstreeks 
 communiceren met de systeemsoftware zodat u 
over  uitgebreide informatie kunt beschikken over 
gebruik, gebruikers, verblijfstijd en nog veel meer.

Als een gebruiker met spoed toegang moet 
 hebben...
… en zijn of haar pasje niet kan vinden, kan 
de  facilitair manager de deur op afstand 
 ontgrendelen.*

* geldt alleen voor draadloze systemen

 SMARTair™ helpt u 
alles onder controle te 
 houden. Verloren pasjes 
zijn eenvoudig te wissen 
en te vervangen.

1 2

Systeemsoftware

Systeemsoftware

Systeemsoftware

 SMARTair™ module

Communicatiehub

Programmeer-
unit

Nieuwe 
 toegangspas
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Vier toegangsoplossingen – Eén systeem
Kies voor elke deur de meest efficiënte manier voor het 
verlenen van toegangsrechten

» Ik was onder de indruk 
van de flexibiliteit van de 
 systeemsoftware. «
Facilitair Manager

Binnen ons pand hebben we verschillende 
typen deuren met verschillende gebruikers en 
beveiligingsniveaus. Dankzij   SMARTair™ kan ik 
zowel de streng beveiligde deuren als de minder 
streng beveiligde deuren in real-time beheren. 
En dat allemaal met hetzelfde kosteneffectieve 
systeem.

 SMARTair™ biedt voor elke deur de juiste 
 oplossing wat betreft toegangsbeheer. Ik kan 
zelfs  binnen hetzelfde systeem offline en online 
beheer met elkaar combineren. Ik kan het 
systeem op locatie beheren en met behulp van 
de handige webmanager ook op elk gewenst 
moment en vanaf elke willekeurige plaats.

 ∙ Updaten toegangsrechten via gebruikerspasjes
 ∙ De wandlezer vormt de verbinding tussen de 
software en de deur

 ∙ Mogelijkheid om toegangsrechten volgens 
 tijdschema toe te wijzen

 ∙ Automatisch uitlezen van gegevens deurgebruik

 = Programmeerunit
 = Communicatiehub

* Toegang op afstand via mobiele app optioneel = Wandlezer  = Pas programmeren

 ∙ Toegangsrechten bijwerken met behulp van de 
programmeerkaart aan de deur

 ∙ Geen software toegangscontrole nodig

 ∙ Toegangsrechten bijwerken met behulp van het 
programmeerapparaat aan de deur

 ∙ Mogelijkheid om toegangsrechten volgens 
 tijdschema toe te wijzen

 ∙ Handmatig uitlezen van gegevens deurgebruik

 ∙ Draadloos bijwerken van toegangsrechten
 ∙ Mogelijkheid om toegangsrechten volgens 
 tijdschema toe te wijzen

 ∙ Real-time gegevens deurgebruik via hub

1.  SMARTair™ Stand-Alone
Weinig gebruikers,  
klein aantal deuren om te controleren

2.  SMARTair™ Offline
Gemiddeld aantal gebruikers,  
klein aantal deuren om te controleren

3.  SMARTair™ Update on Card
Gemiddeld tot hoog aantal gebruikers,  
periodieke controle

4.  SMARTair™ Wireless Online
Hoog aantal gebruikers, real-time controle

Gebruiker
Systeembe-
heerder

Systeem-
beheerder



Gezondheidszorg:

In dokterspraktijken, tandartspraktijken, apotheken, fysiotherapiepraktijken of 
bejaardentehuizen kunt u  SMARTair™ inzetten voor het beveiligen van ruimten 
waarin zich cliënten en medewerkers bevinden of waar geneesmiddelen en 
persoonlijke en/of gevoelige gegevens worden bewaard. Deze voorzienin-
gen moeten 24 uur per dag toegankelijk zijn. Dit systeem kan zelfs worden 
 voorzien van de nieuwste anti-bacteriële coating.

» Nu bent u aan zet:  
Uw toegang. Alles onder controle. «

Onderwijs:

 SMARTair™ beveiligt schoolgebouwen, kinderdagverblijven,  
studiecentra en studentenkamers tegen vandalisme en diefstal.

Sportcomplexen:

 SMARTair™ is de perfect oplossing voor 
 toegangscontrole voor sportzalen, kleedruimtes, 
kuuroorden, wellnesscentra en zwembaden die vaak 
over verschillende toegangen en/of dienstruimten 
beschikken.  SMARTair™ heeft ook een speciaal slot 
voor kluisjes.

Openbare gebouwen:

 SMARTair™ biedt beveiligde toegang voor onder andere 
culturele centra, bibliotheken, buurthuizen en andere 
openbare gebouwen. 

Commercieel:

 SMARTair™ is bij uitstek geschikt voor veilige toegangscontrole van bedrijven, 
kantoren en kleine winkels. Waardevolle eigendommen en bedrijfsgegevens 
zijn veilig voor ongenode gasten.

Multiresidentieel en klein commercieel:

Voor facilitair managers of huismeesters van appartementencomplexen, 
 vakantiecentra, kleine hotels of pensions kan  SMARTair™ het probleem van  
het bijmaken en vervangen van sleutels en sloten oplossen.

» Tevreden klanten overal  
ter wereld. «
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ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions, 
dedicated to satisfying  
end-user needs for security,  
safety and convenience

www.assaabloy.com

ASSA ABLOY Nederland BV
Meerval 3 - 5
4941 SK
Raamsdonksveer
Nederland
Tel.: +31 (0)88 639 46 00
Fax: +31 (0)88 639 46 75
www.lips.nl/smartair

LIPS is een oer-Hollands merk dat sinds 1871 
staat voor hoogwaardig hang- en sluitwerk. Met 
zowel mechanische sloten en sluitsystemen als 
elektromechanische producten, mag LIPS zich 
verreweg het meest complete merk in de markt 
noemen. Het enorme aanbod aan producten laat 
zich naadloos inpassen in complete systemen 
en totaalconcepten voor safety en security in de 
utiliteitsbouw.

Als meest toonaangevende groep op het gebied 
van sloten biedt ASSA ABLOY een completere 
lijn van deuroplossingen aan dan enig ander 
bedrijf op deze markt. In het snel groeiende 
elektromechanische beveiligingssegment heeft 
de Groep een marktleiderspositie op gebieden 
als toegangscontrole, identificatietechnologie, 
ingangsautomatisering en hotelbeveiliging.
Sinds de oprichting in 1994 is ASSA ABLOY 
uitgegroeid van een regionaal bedrijf tot een 
internationale groep van ca. 43.000 medewerkers 
en een omzet van meer dan SEK 47 miljard.

 SMARTair™ is een krachtig en slim systeem 
voor toegangscontrole dat het eenvoudig 
maakt van een sleutelsysteem over te stappen 
naar een elektrisch systeem.  SMARTair™ is het 
kosteneffectieve alternatief voor een complex  
high-security systeem. De contactloze en slimme 
kaarttechnologie van  SMARTair™ met zijn 
verschillende opties voor toegangscontrole is 
eenvoudig in bestaande systemen in te bouwen. 
Geen toeters en bellen: gewoon betrouwbare - 
draadloze - beveiliging.


