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Wat is standalone toegangsverlening?
Standalone toegangsverlening is de meest eenvoudige manier om de toegang tot uw gebouw, poort of huis
te beveiligen. Als u van plan bent uw beveiliging te vereenvoudigen, uw medewerkers en eigendommen te
beschermen, geld wilt besparen op dure sleutels & cilinders en geen registratie van gebeurtenissen wenst dan
is een standalone toegangsverleningssysteem de juiste keuze voor u.
 Eenvoudige toegangsverlening oplossing zonder PC
 Uniek en simpel beheren van tags en kaarten of pincodes
 De ideale oplossing voor kleine en middelgrote locaties zoals woningen en winkels
 Ook geschikt voor poorten en slagbomen

Waarom zou ik kiezen voor standalone toegangsverlening?
Standalone toegangsverlening bestaat gewoonlijk
uit één of twee lezer(s) of keypad(s) die zijn
aangesloten op een elektrisch slot om de toegang
van de deur, poort of slagboom te controleren. Er
is geen PC of netwerk nodig en u hoeft niet elke
afzonderlijke deur in uw locatie te beveiligen, alleen
de deuren waarvan u dat nodig vindt. Kaarten, tags
of pincodes van gebruikers kunnen binnen enkele
seconden worden toegevoegd aan het systeem
door bij de lezer of keypad van de desbetreffende
deur de programmeerkaart van het kaart- of
tagpakket aan te bieden.

Doordat het beheer zeer eenvoudig is kost dit
maar weinig tijd om gebruikers aan te maken of te
verwijderen.
Medewerkers en bezoekers maken gebruik van een
kaart, tag of pincode in plaats van dure traditionele
sleutels. Wanneer iemand zijn kaart of tag verliest
kan deze eenvoudig worden uitgeprogrammeerd
door de schaduwkaart aan te bieden bij de lezer. Dit
voorkomt dat een ongeautoriseerd persoon met
een verloren kaart of tag toch toegang krijgt.
Voor meer informatie gaat u naar:
http://paxton.info/4937
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Welk systeem past
het best bij u?
Paxton levert twee
uitvoeringen van standalone
toegangsverleningssystemen.
Beiden zijn uiterst eenvoudig
en bieden verschillende
beveiligingsniveaus voor deuren,
poorten of slagbomen en een
diversiteit van functies, afhankelijk
van uw behoeften.

Eigenschappen

Compact

Switch 2

Eenvoudig te monteren.

•

•

Kostenbesparend.

•

•

Eenvoudig beheer van kaarten of tags.

•

•

Geschikt voor binnen- buitendeuren, poorten en slagbomen.

•

•

Grote keuze aan verschillende lezers.

-

•

Vandalismebestendig.

-

•

Compatibel met handsfree interface.

-

•

Te gebruiken met Proximity lange afstand lezer.

-

•

Compact
De alles-in-één oplossing voor binnendeuren, poorten of slagbomen. Een
Compact systeem bestaat uit één lezer of keypad waarbij de intelligentie
in de lezer of keypad zit. Het is de eenvoudigste, meest simpele oplossing
voor toegangsverlening. Compact systemen sluit je aan op een voeding en
een slot wat zorgt voor een snelle en simpele installatie.
Zie: pagina 6.

Switch2
Een Switch2 oplossing bestaat uit een lezer of keypad en een aparte
deurcontroller. Switch2 is ideaal als er een hoger beveiligingsniveau nodig
is, zoals bij buitendeuren, poorten of slagbomen. De intelligente Switch2
deurcontroller wordt geplaatst aan de beveiligde kant (binnenkant) van de
een gebouw. De Switch2 controller wordt gebruikt samen met een Net2
lezer of keypad. Zie: pagina 8.
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Compact
Voeding 12v / 230v

Compact

Slot

Een Compact toegangsverleningssysteem
is een lezer of keypad en een controller in
één behuizing. Compact is daardoor perfect
toepasbaar voor deuren met een laag
beveiligingsniveau zoals binnendeuren,
slagbomen of poorten.

P50
Compact
lezer

Voor meer informatie gaat u naar:
http://paxton.info/191

Exit
drukknop

Compact P lezers

Compact Proximity inbouw lezer

De Proximity Compact lezer is een toegangsverlengingssysteem voor één
enkele deur, poort of slagboom. Er kunnen
meerdere Compact producten worden
geïnstalleerd op een locatie welke allemaal
dezelfde kaarten of tags gebruiken. Het is
mogelijk om maximaal 10.000 kaarten of
tags te programmeren in één lezer. De P
serie lezers zijn leverbaar in 3 maten: P38,
P50 en P75. De lezer wordt geleverd met
zwarte en witte lezer kapjes. De kapjes zijn
vervangbaar zodat uw lezer er altijd als
nieuw uitziet.

Dankzij de cilindrische constructie van de
lezer, kan de lezer in een muur ingebouwd
worden. Daardoor is deze lezer ideaal voor
gebieden waar veel vandalisme plaatsvindt
of voor moderne gebouwen waar de lezer
niet zichtbaar mag zijn. Het is mogelijk
om maximaal 10.000 kaarten of tags te
programmeren in één lezer. De lezer kan
worden uitgerust met een afdekkapje in
de kleuren zwart of wit. De afdekkap wordt
gebruikt als markering, zodat de gebruikers
weten waar ze hun kaarten of tags moeten
aanbieden.

Compact TOUCHLOCK keypads

Compact TOUCHLOCK RVS keypads

TOUCHLOCK Compact is een
toegangsverleningsysteem voor één deur,
poort of slagboom. Er kunnen maximaal
50 codes geprogrammeerd worden. Het
keypad is geschikt voor binnen en buiten
gebruik. De achtergrondverlichting achter
de toetsen zorgt ervoor dat het keypad ook
in het donker eenvoudig te gebruiken is. De
K serie keypads worden geleverd met een
zwart of wit frame.

Touchlock RVS compact is een
toegangsverleningsysteem voor één deur,
poort of slagboom. Er kunnen maximaal
50 codes geprogrammeerd worden. Het
RVS keypad is voorzien van een frame
dat gemaakt is van gietmetaal met een
satijn chrome afwerking, het keypad zelf is
afgewerkt met RVS voor een hoogwaardig
uiterlijk. Door de metalen afwerking past
het keypad perfect bij uw metalen poort
of hekwerk. Het RVS keypad is verkrijgbaar
in twee formaten en is hierdoor geschikt
voor talloze verschillende omgevingen voor
zowel binnen en buiten gebruik.

Compact Vandaalbestendig keypad
De Compact vandaalbestendige keypad is een
toegangsverleningssysteem voor één deur, poort
of slagboom. Er kunnen maximaal 50 codes
geprogrammeerd worden. Het vandaalbestendige
Compact keypad heeft een potentiaal vrij relaiscontact.
Hierdoor kunnen poorten, slagbomen en tourniquets
rechtstreeks aangesloten worden zonder dat er een
extra relais geplaatst hoeft te worden.

www.paxton-benelux.com

De achtergrondverlichting in de toetsen zorgt ervoor
dat het keypad ook in het donker eenvoudig te
gebruiken is.
Dit solide metalen keypad is ontwikkeld om zwaar
vandalisme te kunnen weerstaan en om die reden is
het uitermate geschikt voor locaties waar dit veelvuldig
voorkomt.
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Switch2

Switch 2
met voeding

Switch2

Slot

De ideale standalone toegangsverlening oplossing voor toegangen
die een hoger niveau van veiligheid
vereisen, zoals buitendeuren, poorten of
slagbomen.

BUITENZIJDE

BINNENZIJDE

P50
lezer

Voor meer informatie gaat u naar:
http://paxton.info/502

Exit
drukknop

Een Switch2 controller wordt gemonteerd aan de binnenzijde van het gebouw met de lezer gemonteerd
aan de buitenzijde. De Switch2 unit slaat alle toegangskaarten op in de binnen gemonteerde controller. Dit
betekent dat in geval van sabotage aan de lezer de deur, poort of slagboom gesloten blijft.
Switch2 biedt een veilige oplossing voor klanten die toegangsverlening willen toepassen op binnen- en
buitendeuren, poorten en slagbomen zonder de benodigde rapportage van gebeurtenissen van een online
systeem.
Het installeren van Switch2 is uiterst eenvoudig en snel; de lezer sluit u kleur op kleur aan op de controller. De
functionaliteiten maakt Switch2 ideaal voor installateurs die een standalone systeem willen installeren met
extra veiligheid. Gebruikers van Switch2 hebben minimale training nodig om hun systeem te beheren. Alle
kaarten en/of tags in de pakketten zijn onmiddellijk bruikbaar na het aanbieden van de programmeerkaart.
Verloren of ontbrekende kaarten kunnen eenvoudig worden geblokkeerd met behulp van ons uniek
schaduwkaartsysteem.

Switch2 controller
De Switch2 is een controller voor één deur, poort of
slagboom. Op de Switch2 controller staan de kaarten of
tags opgeslagen.
Switch2 kan worden gebruikt met Proximity kaartlezers en
keypads. De controller kan op meerdere deuren, poorten
of slagbomen op één locatie worden geïnstalleerd, welke
allemaal dezelfde kaarten of tags gebruiken. Er kunnen 2
kaartlezers op één controller aangesloten worden, zodat u
zowel de in- als uitgang kunt voorzien van een kaartlezer.
U kunt maximaal 50 codes en 10.000 kaarten of tags
programmeren in de Switch2 controller.
Voor extra veiligheid kunt u gebruik maken van een
lezer keypad zodat u gebruik kunt maken van 2-factorauthenticatie, u kunt het keypad zo instellen dat u een
kaart dient aan te bieden gevolgd door een PIN-code om
toegang te krijgen.

Ook verkrijgbaar in een
kunststof behuizing met
12V 1A voeding.

Voor meer informatie gaat u naar:
http://paxton.info/1288
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Switch2
Switch2 lezers
P serie lezers

Proximity lange afstand lezer

De meest gebruikte lezer in ons aanbod
is de Proximitylezer. De P productreeks
bestaat uit vier lezers van verschillende
groottes, variërend van de P38 tot de P200.
Een P38 past precies op een deurkozijn,
terwijl met de omvang van de P200 een
groter leesbereik voor kaarten wordt
gecreëerd. De lezer is binnen en buiten
toepasbaar. Alle lezers in de P productreeks
worden geleverd met twee kapjes, één in
het zwart en één in het wit.

Bij slagbomen op parkeerterreinen kan het
handig zijn om de kaart te laten lezen
zonder dat de bestuurder uit hoeft te
stappen. De Proximity lange afstand
lezer is ontworpen voor handsfree
toegang. Het leesbereik van 5 m
betekent dat de handfree kaart of tag
kan worden gedetecteerd vanuit een
voertuig.

Proximity marine lezer

Proximity inbouw lezer

De Marine lezer is gemaakt van roestvrij
staal, welke geschikt is voor gebruik in
alle weersomstandigheden. Hoewel
de lezer specifiek ontworpen is voor
scheepvaart toepassingen, kan de
lezer op elke andere locatie worden
gebruikt. De lezer is binnen en buiten
toepasbaar.

Dankzij de cilindrische constructie van de
lezer, kan de lezer in een muur ingebouwd
worden. Daardoor is deze lezer ideaal voor
gebieden waar veel vandalisme plaatsvindt
of voor moderne gebouwen waar de lezer
niet zichtbaar mag zijn. De lezer kan worden
uitgerust met een afdekkapje in de kleuren
zwart of wit. De afdekkap wordt gebruikt als
markering, zodat de gebruikers weten waar
ze hun kaarten of tags moeten aanbieden.

Als toegang wordt verleend, knippert
de LED verlichting van de lezer groen.
Als toegang wordt geweigerd, knippert
de verlichting van de lezer rood. De
rest van de tijd brandt de verlichting
van de lezer continu blauw.

Proximity intercom lezer

Proximity vandaalbestendige lezer

Bij flats, appartementen en bedrijven
wordt vaak gebruik gemaakt van een
intercomsysteem om bezoekers toegang te
verlenen tot de locatie.

De vandaalbestendige lezer is een robuuste
lezer die uitermate geschikt is voor
verschillende locaties zoals bouwterreinen,
industrie of andere buiten- en binnen
toepassingen.

In plaats van een aparte Proximity lezer
te plaatsen kunt u de intercomlezer
gebruiken. Deze lezer is speciaal ontworpen
voor montage in uitsparingen en
intercomsystemen.

De lezer bevindt zich in een gietmetalen
behuizing met een (satijn) chrome
afwerking en heeft een IK07 certificering
voor vandaalbestendigheid. De
vandaalbestendige lezer is verkrijgbaar
in een chrome of satijn chrome
afwerking. De lezer wordt geleverd met
veiligheidsschroeven om sabotage te
voorkomen.

Op deze manier creëert u een elegante
geïntegreerde oplossing, door het
inbouwen van de lezer heeft u tevens een
vandaalbestendige oplossing. De lezer is
binnen en buiten toepasbaar.
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Switch2
Switch2 keypads
RVS K serie keypads

K serie keypads

Het RVS keypad in de K productreeks is
voorzien van een frame dat gemaakt is
van gietmetaal met een satijn chrome
afwerking, het keypad zelf is afgewerkt met
RVS voor een hoogwaardig uiterlijk.

De keypads in de K productreeks
beschikken over een functioneel design en
zijn verkrijgbaar in twee maten, waarmee ze
geschikt zijn voor de meeste toepassingen.
Het keypad is geschikt voor binnen en
buiten gebruik. De achtergrondverlichting
achter de toetsen zorgt ervoor dat het
keypad ook in het donker eenvoudig
te gebruiken is. Alle K keypads worden
geleverd met twee frames, donkergrijs en
wit. De frames zijn vervangbaar zodat uw
keypad er altijd als nieuw uitziet.

Door de metalen afwerking past het
keypad perfect bij uw metalen poort of
hekwerk. Het RVS keypad is verkrijgbaar
in twee formaten en is hierdoor geschikt
voor talloze verschillende omgevingen. Het
keypad is geschikt voor binnen en buiten
gebruik.

KP serie lezer keypads

Vandaalbestendig keypad

De KP productreeks bestaat uit een keypad
met ingebouwde Proximity lezer.

Het vandaalbestendige metalen keypad
is ontwikkeld om vandalisme te kunnen
weerstaan en om die reden is het uitermate
geschikt voor locaties waar dit veelvuldig
voorkomt. Dit robuuste keypad is eveneens
geschikt voor omgevingen waar het keypad
tegen een stootje moet kunnen.

De KP keypads bieden extra veiligheid voor
uw locatie doordat u gebruik kunt maken
van 2-factor-authenticatie, u kunt het
keypad zo instellen dat u een kaart dient
aan te bieden gevolgd door een PIN-code
om toegang te krijgen.

Het keypad bestaat uit verlichte toetsen
met reliëfnummers om ook als het donker
is het invoeren van uw PIN(code) mogelijk
te maken. De verlichting wordt daarnaast
gebruikt om aan te geven of u toegang
heeft.

Het keypad is geschikt voor binnen en
buiten gebruik. De achtergrondverlichting
achter de toetsen zorgt ervoor dat het
keypad ook in het donker eenvoudig te
gebruiken is.

Groen knipperende verlichting betekent
‘toegang verleend’, rood knipperende
verlichting betekent ‘toegang geweigerd’.

Het KP keypad is verkrijgbaar in twee
formaten en wordt geleverd met 2 frames
in zwart en wit. De frames zijn vervangbaar
zodat uw lezer er altijd als nieuw uitziet.

Een slagboom openen met
Switch2
De Switch2 controller is ook uitermate
geschikt voor slagbomen. Doordat de
Switch2 controller een klein formaat heeft
is deze gemakkelijk in de behuizing van de
slagboom te monteren. Door middel van
het aanbieden van een geldige kaart, tag
of pincode bij een lezer of keypad krijgt u
toegang tot het terrein en zal de slagboom
openen.

Switch 2
met voeding

P50
Lezer

Slagboom
Zuil
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Kaarten & tags
Standalone kaarten en tags
Bij Paxton bieden we een assortiment kaarten en tags aan
voor een groot aantal uiteenlopende toepassingen. Onze tags
zijn robuust en kunnen eenvoudig aan een sleutelbos worden
bevestigd.

Proximity kaart en tag pakketten
Standalone kaart of tag pakketten worden gebruikt bij
Compact, Switch2, PaxLock Pro en Entry systemen. Een
kaart of tagpakket kan op meerdere lezers of keypads
worden geprogrammeerd. Een intuïtief schaduwkaart
systeem wordt gebruikt voor een groter beheersgemak.
Met de schaduwkaarten kunt u via één handeling de gebruikerskaart of tag blokkeren. De standalone kaart of tag
pakketten zijn verkrijgbaar in sets van 10 of 50 stuks.
Werking – Een gebruikerskaart of tag wordt verpakt
samen met een schaduwkaart. Wanneer u de programmeerkaart aanbiedt op de lezer zullen alle gebruikerstags
geprogrammeerd worden. Wanneer u een kaart of tag
uitdeelt aan een gebruiker noteert u de naam op de
schaduwkaart. Dit herhaalt u voor alle kaarten of tags die u
uitgeeft. Wanneer een gebruiker zijn tag is verloren zoekt u
de bijbehorende schaduwkaart op en biedt u deze aan op
de kaartlezer. De gebruikerskaart of tag zal nu geblokkeerd
zijn.
Voor meer informatie gaat u naar:
http://paxton.info/1411

Switch2 handsfree tag
De uitdrukking ‘Handsfree toegangscontrole’ betekent dat
de actieve tag vanaf afstand kan worden gelezen en gebruikt kan worden. De tag hoeft niet voor de lezer worden
gehouden. Dit is handig voor deuren waar mindervalide of
mensen die slecht ter been zijn toegang dienen te verkrijgen. Maar denk ook aan poorten en slagbomen die vanaf
afstand geopend kunnen worden.

Werking – Elke tag is samen met een schaduwkaart verpakt. Zodra het systeem geïnstalleerd is, zijn alle tags gebruiksklaar en
kunnen ze uitgedeeld worden. Noteer de naam van de gebruiker op de bijbehorende schaduwkaart. Als een tag verwijdert
moet worden, dient de bijbehorende schaduwkaart aan de lezer te worden aangeboden. Hierdoor wordt de tag geblokkeerd
en verwijderd. De handsfree tags functioneren actief en passief, het actieve gedeelte heeft een bereik van 0,85m in combinatie met de P50 lezer en een Handsfree interface en tot maximaal 5 meter in combinatie met de lange afstands lezer die
aangesloten wordt op een Switch2 controller.
Voor meer informatie gaat u naar:
http://paxton.info/1425
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Functie kaarten
Het optionele Proximity functie kaarten pakket is te
gebruiken op Compact en Switch2 systemen.
Het functie kaartenpakket geeft u toegang tot extra
functionaliteiten voor de standalone systemen.
Voor meer informatie gaat u naar:
http://paxton.info/1407

Zonekaarten: Er zijn drie zonekaarten: groen, oranje en rood. Zone’s worden gebruikt om de
toegangsrechten van groepen van gebruikers te bepalen op basis van hun kaart- of tagkleur.
Als één van deze drie zonekaarten op een lezer wordt aangeboden, wordt de LED van die kleur
uitgeschakeld. Gebruikers met die kaart- of tagkleur krijgen geen toegang. Als dezelfde zonekaart
opnieuw aangeboden wordt, gaat de LED weer aan. Dit betekent dat gebruikers met die kaart- of
tagkleur toegang krijgen.
Tijdzone kaart: Met de tijdzone kaart kunt u het systeem laten schakelen tussen 2 standen. Via
een externe aan te sluiten tijdklok kunt u overdag de groene, rode en gele tags of kaarten toegang
verlenen. En in de nacht kunt u alleen de rode tags of kaarten toegang verlenen.
RTE opener kaart: Met deze kaart wordt een systeem dat op de tijdzone stand staat weer
teruggezet op de standaard stand, waarbij de ingang gebruikt wordt voor een exit drukknop
(alleen voor Compact systemen).
Weiger alle gebruikers kaart: Wanneer u uw kaart of tag programmeert worden in één keer
alle kaarten of tags uit het pakket geprogrammeerd. Soms is het handiger om alle tags eerst te
blokkeren om deze vervolgens één voor één toe te voegen. Dit kan handig zijn wanneer u niet alle
tags uit een pakket wilt gebruiken.
Kaart plus PIN kaart: Hiermee kunnen de Proximity en Touchlock Compact systemen aan elkaar
verbonden worden voor toegangscontrole met een kaart plus PIN-code (alleen voor Compact
systemen).

Relaismodus kaart: Hiermee wordt de werking van het relais veranderd van tijdsgestuurd naar
toggle mode. Als een geldige kaart of tag wordt gepresenteerd, schakelt het relais om. Het relais
blijft in die stand staan totdat dezelfde of een andere geldige kaart of tag wordt aangeboden.
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Entry
Entry

!

Eenvoudige en snelle installatie

Entry is een deurintercom systeem dat
zowel standalone of in combinatie met het
Paxton Net2 toegangscontrole systeem kan
functioneren. Entry kan worden gebruikt om
dagelijkse toegang voor gebruikers met een
kaart of tag. Met Entry kunnen gebruikers in
het gebouw een bezoeker via een monitor
identificeren voordat er beslist wordt de
toegang te verlenen of te weigeren.

• 3 componenten met automatische detectie bij
installatie - monitor, paneel en controller
• Te gebruiken met de standalone kaarten en tag
pakketten.
• Schaalbaar systeem – uit te breiden met een standaard
PoE-switch
• Geen gespecialiseerde bekabelingsschema’s nodig
• Panelen verkrijgbaar in standaard kunststof, RVS
vandaalbestendig of touchscreen

De veelzijdige groeperingsfunctie maakt
eenvoudig beheer van gebouwen met meerdere
bewoners mogelijk. Het intuïtieve paneel maakt
het mogelijk om gebruikers weer te geven met
hun naam, voor eenvoudige zoekmogelijkheden.
Het systeem is schaalbaar, breid uit tot 100
panelen en 1000 monitoren.

• Intuïtieve gebruikersinterface
• Alles POE gevoed

Standalone deurintercom
Ons video deurintercom systeem werkt
ook in standalone modus voor een
simpele, snelle installatie en eenvoudig
gebruikersbeheer met standalone kaarten tagpakketten. Biedt uw klant een
flexibel systeem aan dat mee kan groeien
met de behoeften van uw klant en zonder
verborgen kosten te upgraden is naar een
Net2 systeem.
• Gebruik Entry waar standalone
toegangscontrole gewenst is.
• Eenvoudig gebruikersbeheer met
behulp van de standalone kaart- en
tagpakketten.
• Upgrade bestaande standalone
systemen uit met een video
deurintercom systeem.
• Combineer met andere Paxton
standalone producten om een volledig
standalone systeem te bouwen, dat te
gebruiken is met dezelfde kaart of tag.
• Ook toe te passen bij een poort of
slagboom.
Voor meer informatie gaat u naar:
http://paxton.info/4938

Net2 Entry
controller

Entry
Premium monitor

Entry
Touch paneel

Standalone Entry systemen vereisen geen verbinding
met een netwerk of server

Poort besturing

Entry Buitenposten
Entry binnenposten
De standaard kunststof Entry panelen komen in een industrie
grijze kleur (RAL7016). Dit betekent dat de kleur van het paneel
vaak overeenkomt met de kozijnen en deuren van de meeste
nieuwe gebouwen en moderne appartementen. Het paneel
is breed inzetbaar en geschikt voor de meest voorkomende
situaties.

Entry paneel

• Een slim audio/video deurintercom systeem.
• “Auto detect” functie voor eenvoudige installatie.
• Geschikt voor zowel kleine als zeer grote installaties.
• Leverbaar als inbouw, opbouw en opbouw met regenkap.
• Integratie van een externe IP overzichtscamera mogelijk.

Entry vandaalbestendig paneel

Het robuuste vandaalbestendige Entry paneel is gemaakt van
316 marine grade RVS en heeft een slagvast polycarbonaat
scherm, dat een slagvaste beschermingsgraad heeft, waardoor
het in alle weersomstandigheden buiten gebruikt kan worden.
Deze versie is perfect voor hoog risico locaties en vandalismegevoelige gebieden. Het vandaalbestendige paneel is
beschikbaar als inbouw of als opbouwbehuizing, met of
zonder regenkap.
• Slagvastheid beschermingsgraad IK10.
• Weerbestendig, slagvast polycarbonaat display.
• Geschikt voor zowel kleine als grote installaties.
• Systeem bestaat uit slechts 3 modules - monitor, paneel en
controller.
• “Auto detect” functie voor eenvoudige installatie.
• Integratie van een externe IP overzichtscamera mogelijk.
• 3mm 316 marine grade RVS vandaalbestendig paneel.

Entry Touch paneel

Het Entry Touch paneel is het Premium paneel van het
deurintercom assortiment. Het paneel is voorzien van
premium functies, waaronder een 7’’ kleuren touchscreen,
wat de mogelijkheid geeft tot personalisatie. De dynamische
zoekfunctie zorgt ervoor dat het paneel geschikt is voor iedere
locatie.
• Beschikbaar als inbouw en opbouw mét en zonder regenkap.
• Ringleiding aansluiting voor gebruikers met een gehoorapparaat.
• Eenvoudig bedienbaar via het 7-inch touchscreen.
• Duurzaam en chemisch versterkt glas.
• Anti-reflectie coating voor optimaal zicht in zonnige
omstandigheden.
• Eenvoudig toegang via kaart, code of PIN.
• Geen zichtbare montageschroeven om vandalisme te voorkomen.

www.paxton-benelux.com

NL: +31 76 3333 999

BE: +32(0) 78485147

support@paxton-benelux.com
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Entry Binnenposten
Entry binnenposten
Entry Audio binnenpost
Als toevoeging op de Entry reeks biedt de Entry Audio
binnenpost een eenvoudige en betaalbare oplossing op
locaties waar een videointercom niet vereist is.
• De simpele en strak vormgegeven binnenpost is overal
inzetbaar.
• Flexibele installatie mogelijkheden; opbouw aan de
muur of met een optionele bureaustandaard.
• Verkrijgbaar mét of zonder hoorn.
• Voorzien van deurbelinput.
• De Audio binnenpost is voorzien van een potentiaalvrij
relais, waardoor het mogelijk is om een externe zoemer
of flitser aan te sturen tijdens een oproep.

Entry Standaard monitor
Slim en simpel ontwerp met kleuren touchscreen. Kan
hands-free gebruikt worden of middels de hoorn tijdens
privégesprekken. De Entry Standaard monitor heeft een
elegant en stijlvol design en kan zowel aan de muur als op
een bureaustandaard worden gemonteerd.
• Video voicemail functie.
• Voorzien van deurbelinput.
• Niet storen modus.

Entry Premium monitor
De Premium monitor wordt geleverd met een hoog
kwaliteit capacitief touchscreen, 25 achtergrond
thema’s en een uitstekende audio en video kwaliteit.
De intelligente en strak vormgegeven monitor is overal
inzetbaar.
• 7 inch capacitief touchscreen.
• Voorzien van deurbelinput.
• Personaliseerbare interface.
• Oproepgeheugen.
• Full duplex audio én video communicatie met een
bezoeker in combinatie met het Entry Touch paneel.

www.paxton-benelux.com

NL: +31 76 3333 999

BE: +32(0) 78485147

support@paxton-benelux.com

PaxLock Pro
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PaxLock Pro

BUITENZIJDE

PaxLock Pro is een kaartlezer en
deurcontroller in een deurbeslag,
welke offline gebruikt kan
worden met de Compact kaart- of
tagpakketten.

BINNENZIJDE

34

PaxLock Pro kan offline zonder netwerk
gebruikt worden, met het Compact kaartof tagpakket. Het is de ideale oplossing
voor kleine installaties waar geen registratie
gewenst is. In tegenstelling tot een online
systeem dient de PaxLock Pro in standalone
modus lokaal bij de deur geprogrammeerd
te worden.
Doordat u maar 2 producten (PaxLock Pro
en een standalone kaart of tagpakket) nodig
heeft voor één deur, kunt u deze snel en
eenvoudig voorzien van standalone
toegangsverlening. Het slimme,
compacte uiterlijk leent zich voor
meer toepassingen dan ooit tevoren.
Het robuuste ontwerp zorgt voor een
lange levensduur en biedt een stijlvolle
beveiligingsoplossing voor uw gebouw.
Voor meer informatie gaat u naar:
http://paxton.info/4939

Beschikbaar in zwart of wit:

Externe versie
beschikbaar

Slagvaste
beschermingsgraad

www.paxton-benelux.com

Compatibel
met standaard
sloten

NL: +31 76 3333 999

BE: +32(0) 78485147

5 jaar
garantie

support@paxton-benelux.com

Aanvullende informatie
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Gratis hands-on training
We bieden verschillende hands-on trainingen aan
voor onze standalone, Net2 en Entry deurintercom
systemen. Onze hands-on trainingen zijn zorgvuldig
samengesteld zodat u, als installateur, alle essentiële
kennis opdoet om Paxton producten op de juiste
manier te installeren. Na het volgen van de diverse
trainingen kunt u zonder veel problemen onze
systemen installeren en bent u in staat een storing
sneller te verhelpen.
 Handige installatie tips & tricks
 Besparing op installatietijd
 Trainingen zijn geheel gratis
 Hands-on met alle producten
 Officieel deelname certificaat
Voor meer informatie of om uzelf in te schrijven, gaat
uw naar: http://paxton.info/1970

Meedenkende technische support
Bel naar Paxton en ons deskundige supportteam staat
u meteen te woord. Ons klantvriendelijke team is
aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 8.30 17.00 uur.

Telefoon vanuit Nederland:
Telefoon vanuit België:
Email:
Skype:

+31 76 3333 999
+32 78 4851 47

support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support

Documentatie

Paxton Installer Nieuwsbrief

We bieden een uitgebreid assortiment brochures en
handleidingen om u bij elke stap van de installatie te
ondersteunen; van verkoop tot technische specificaties.

De ‘‘Paxton Installer’’ is onze maandelijke nieuwsbrief met
daarin het laatste nieuws, productinformatie en updates.
De nieuwsbrief verschijnt iedere maand in uw inbox.

De documentatie is te downloaden via:
http://paxton.info/210

Schrijf u nu in:
http://paxton.info/3025

www.paxton-benelux.com

NL: +31 76 3333 999

BE: +32(0) 78485147

support@paxton-benelux.com
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Paxton Experience Center
In ons state-of-the-art Experience Center kunnen
we uitgebreide demonstraties geven aan u en
uw klanten. Zo kunt u alle Paxton producten
werkend zien en kunnen de verschillende lezers
en deurcontrollers aan u gedemonstreerd worden.
Ook kunnen we u de complete mogelijkheden
van de Net2 software demonstreren, zoals een
integratie met een inbraakpaneel of de integratie
met de Milestone IP camera software. We laten
zien wat de uitgebreide mogelijkheden zijn van
Paxton en hoe we u een oplossing kunnen bieden.
Een aansturing van een lift met een I/O module of
het automatische opensturen van deuren bij een
brandalarm kunnen we u ook demonstreren, zodat
u een indruk krijgt van het volledige systeem en u
kunt bepalen of dit voldoet aan uw wensen.
Wij maken graag met u een afspraak in ons
Experience Center om onze producten te
presenteren en u het Paxton gevoel te laten
ervaren.

Paxton Benelux b.v.
Korte Huifakkerstraat 34
4815 PS Breda
Nederland
NL: +31 76 3333 999
BE: +32 78 485 147
support@paxton-benelux.com
www.paxton-benelux.com

5 jaar garantie met omruilservice

2.

Als het probleem niet verholpen kan worden kunt u
bij een defect binnen de garantietermijn het product
retourneren via uw distributeur of logistieke partner.

3.

Uw distributeur of logistieke partner zal u in de
meesten gevalen meteen een nieuw product
bezorgen in sommige gevallen kan het product
gerepareerd worden.
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Bel de supportafdeling voor technische
ondersteuning.
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We bieden een garantie van vijf jaar op al onze
producten. Als er zich een probleem voordoet, volgt u
deze drie eenvoudige stappen:
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Voor meer informatie kijk op http://paxton.info/4360

www.paxton-benelux.com

NL: +31 76 3333 999

BE: +32(0) 78485147

support@paxton-benelux.com

Standalone Brochure

Paxton Benelux B.V.

OTD toegang & comfort B.V.

Korte Huifakkerstraat 34
4815 PS Breda
Nederland

Gildenstraat 28
4143 HS Leerdam

NL: +31 76 3333 999
BE: +32 78 485 147

Tel. 0184-714252
info@otdbv.nl

support@paxton-benelux.com

www.otdtoegangscontrole.nl

www.paxton-benelux.com
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