Net2 PaxLock
De complete draadloze
toegangscontrole oplossing

Net2 PaxLock
Toegangscontrole beheert de toegang tot uw bedrijf,
of een bepaald gebied binnen uw bedrijf waardoor
uw medewerkers en eigendommen zijn beschermd.
Net2 PaxLock is volledig geïntegreerd in onze Net2
software, hiermee heeft u een eenvoudig elektronische
toegangscontrole systeem.
Net2 PaxLock is een veelzijdig product, ontworpen als een
eenvoudige vervanging van uw huidig deurbeslag, en de perfecte
aanvulling op uw Net2 toegangscontrole systeem. Net2 PaxLock
combineert draadloze elektronische toegangscontrole in een
stijlvol deurbeslag. Een eenvoudige manier om de toegang in en
rond een gebouw te beveiligen. Het PaxLock deurbeslag werkt op
batterijen en is daardoor snel en eenvoudig te installeren, hiermee
bespaart u drastisch op uw arbeidstijd.

Geniet van het gemak van draadloze
toegangscontrole
• Ideaal voor moeilijk te bekabelen locaties. Bespaar uw kostbare tijd
met het aanleggen van lastige bekabeling.

Ontdek de voordelen van een Net2 systeem
die verder gaan dan alleen eenvoudige
toegangscontrole
• Net2 PaxLock combineert vertrouwde Net2Air techniek met de
eenvoudig te beheren Net2 software.

Kostenbesparend ten opzichte van een
traditioneel toegangscontrole systeem
• Net2 PaxLock biedt u een voordelige en compacte oplossing,
waardoor u bespaart op bekabeling en installatie materiaal.

Door het aantrekkelijke en slanke ontwerp is
deze unit in een scala van omgevingen toe
te passen
• Door de hoogwaardige RVS afwerking is het beslag ook toepasbaar
in een state-of-the-art interieur.

Net2 PaxLock - De complete draadloze toegangscontrole oplossing die
voldoet aan al uw eisen
Profiteer van de draadloze mogelijkheden die Net2 PaxLock u biedt, vooral op locaties waar bekabelen lastig is biedt
dit elektronisch deurbeslag u door de snelle en eenvoudige montage een kostenbesparende oplossing. Net2 PaxLock
maakt gebruik van de Net2Air techniek, met alle voordelen van de vertrouwde Net2 software.
Ook is het PaxLock beslag een eenvoudige en goedkope aanvulling op uw bestaande Net2 systeem. Om uw
toegangscontrole systeem uit te breiden en de veiligheid in uw gebouw te verhogen kunt u een PaxLock toevoegen
waar en wanneer u dat nodig vindt. Net2 PaxLock is de ideale oplossing voor het beheren en controleren van uw deuren.

Scholen en Universiteiten

Bedrijven

• Klaslokalen

• Banken en financiële instellingen

• Lerarenkamers

• Fabrieken

• Algemene ruimtes

• Kantoren
• Winkels

Ziekenhuizen
• Prive-afdelingen en patiënte kamers

Zorginstellingen

• Medicijnkasten

• Kinderdagverblijven

• Patiëntendossiers ruimtes

• Bejaardenhuizen
• Verzorgingshuizen

Vrije tijd en ontspanning
• Hotels

Monumentale panden

• Fitnesscentra

• Kerken

• Health clubs

• Musea
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