Net2 Entry

Het simpelste IP deurintercom
systeem beschikbaar

Net2 Entry
Nieuwe generatie intercom met verbeterde functionaliteiten
voor veelzijdige beveiliging en gebouwbeheer
Net2 Entry is het meest gebruiksvriendelijke deurintercom systeem dat op het moment verkrijgbaar is. Het systeem is
ontworpen door Paxton; een toonaangevende fabrikant op het gebied van toegangscontrole. Eenvoudig te installeren
en door het stijlvolle design toepasbaar in iedere omgeving.
Net2 Entry maakt het mogelijk een persoon te identificeren voordat er toegang wordt gegeven tot het gebouw. De
persoon wordt geïdentificeerd door ‘high quality’ audio en video waarna u via het touchscreen eenvoudig de deur
opent. Door de integratie met het Net2 toegangscontrolesysteem, kunnen gebruikers ook toegang krijgen met een
kaart, tag of pin.

Snelle en makkelijke installatie
• Maar 3 modules nodig - monitor, paneel en controller
• ‘auto detect’ functie zorgt voor eenvoudige installatie
• Geschikt voor zowel kleine als zeer grote installaties
• Geen complexe aansluitschema’s of losse modules
• Kunststof of RVS panelen beschikbaar met

een inbouwbehuizing, opbouwbehuizing of
opbouwbehuizing met regenkap

• Mogelijkheid tot integreren van tweede IP camera

Plug and play intercomsysteem
in 3 gemakkelijke stappen...

1.

Monteer de monitor, controller en
het paneel.

2.

Verbind de monitor, controller en het
paneel met elkaar.

3.

Het systeem detecteert automatisch
en is klaar voor gebruik!

Hoe werkt het?
• Eenvoudige en snelle installatie - één type kabel nodig om componenten te verbinden
• Maakt gebruik van de bestaande Cat5 bekabeling en het IP/PoE netwerk
• Bespaar tijd en geld - geen extra voedingen, communicatie- of coax/videokabel nodig

Een simpele één deurs-oplossing

Pan/tilt camera functie

Extra veilig - de controller
wordt gemonteerd aan de
binnenzijde van het gebouw

Low light
sensitivity camera
en LED verlicht
keypad

Cat5 kabel - één type kabel
voor het hele systeem

Video
voicemail
functie

Paneel geschikt
voor zowel in- als
opbouwmontage
Geen aparte
voeding
benodigd

In het paneel
geïntegreerde
multiformat
proximity lezer
en keypad

Twee panelen kunnen
worden aangesloten
op 1 Net2 Entry
controller, waardoor
men panelen op twee
hoogtes kan monteren

Vandaalbestendig paneel,
volledig gemaakt van
3mm 316 marine grade
RVS met een slagvast
polycarbonaat scherm

Touchscreen monitor
is geschikt voor muur
of bureaustandaard
montage

Monitor is zowel
handsfree als met
hoorn te gebruiken

www.paxton-benelux.com

Plug en play systeem - ‘auto
detect’ functie verbindt
automatisch de modules

Eenvoudig uit te breiden via het IP netwerk
• Complexe systemen worden eenvoudig en simpel
• Nieuwe componenten snel en eenvoudig toevoegen met de ‘auto detect’ functie
• SIP compatibel - open de deur vanaf smartphone, tablet of PC*

Tot 100 panelen

Duurzame
afwerking

Maakt gebruik van PoE
technologie - bespaart
het plaatsen van kostbare
voedingen

Mogelijkheid tot
toevoegen van een
IP overzichtscamera
voor extra beveiliging

TCP/IP

LAN

Slagvast
beschermingsgraad IK10

Integratie
met een
alarmsysteem

High quality
touchscreen monitor
met intuïtieve
gebruikers interface

IP55 - geschikt voor alle
weersomstandigheden

Net2 Entry configuration
utility is voorzien van een
‘demo mode’, welke het
mogelijk maakt om klanten
vooraf het systeem te
demonstreren

tot 1000
monitoren

SIP telefoon
& lokale SIP
server

*app van derden benodigd

Gratis management
software voor eenvoudig
beheer van grotere
installaties (optioneel)
www.paxton-benelux.com

Geavanceerde functies van het Net2 Entry systeem
Net2 Entry heeft nu nog meer mogelijkheden en geavanceerde functionaliteiten waardoor dit systeem in staat is om
uw klanten de ultieme beveiligingsoplossing te bieden.

Veelzijdig gebouwbeheer
• De optie groeperen maakt het eenvoudiger

om een oproep te doen wanneer er meerdere
gebouwen binnen één systeem zijn

• Met de digitale pan/tilt functie kan de hoek van
het camerabeeld worden aangepast

De oplossing die uw klant nodig
heeft
• Multiformat lezer – leest Paxton en
MIFARE® kaarttechniek

• Het standaard paneel is voorzien van
een verlicht keypad

Voor eenvoudige installatie en
gebruiksgemak
• Intelligent paneel voorzien van display
welke de gebruikersnaam duidelijk
toont

• Intuïtieve gebruikersinterface voor

het integreren van een IP overzichts
camera
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