Toegangscontrole: Net 2

Paxton Access

Paxton Easyprox Compact
Alles in één toegangscontrole systeem

Zeer eenvoudig, binnen 30
minuten, te installeren

Dezelfde tags als de standalone
systemen van Paxton Access

Geen externe voeding of aparte
lezer. Geen extern slot

Maak het uw klanten makkelijk

De batterij heeft, onder
normale omstandigheden, een
levensduur van 5 jaar

Alle benodigde materialen
zitten in de doos

Innovatief en energiezuinig,
30.000 bewegingen met één batterij

Slot, deurkruk, lezer, control unit,
battery pack & bevestigingsmateriaal
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Toegangscontrole: Net 2

Paxton Easyprox Compact
Easyprox compact is een alles in één, batterij gevoed deurslot en
toegangscontrolesysteem dat perfect geschikt is voor binnendeuren. Installatie van het systeem is zeer eenvoudig, omdat er geen
draden getrokken hoeven te worden naar bijvoorbeeld een externe
voeding. De batterij van de Easyprox gaat 5 jaar mee, gebaseerd op
30.000 operaties. Dit komt door de energie besparende PIR detector,
die in het systeem is geïntegreerd.
De batterij wordt alleen gebruikt op het moment dat er beweging
wordt waargenomen. Het systeem is voorzien van een batterij laag
waarschuwing. Als de batterij helemaal leeg raakt, dan kan het systeem worden gevoed via de externe batterij contacten.

Voor de installatie van de Easyprox is geen gespecialiseerd gereedschap nodig, waardoor de installatietijd sterk wordt verkort. Het slot
mechanisme is uitgerust met een anti-skimming schoot, hiermee
wordt het openen van het slot met behulp van een credit card voorkomen.
Easyprox compact maakt gebuik van Standalone tags, die compatible zijn met andere toegangscontrole systemen van Paxton Access.
Hierdoor kan de Easyprox eenvoudig worden toegevoegd aan bestaande systemen. De lijst met locaties waar het systeem kan worden toegepast is zo goed als eindeloos: Gemeenschappelijke entree
hallen, opslag ruimten, klaslokalen, studentenhuizen, sporthallen,
bejaardentehuizen, ziekenhuizen, werkkasten, hotels enz.

wat zit er in de doos?

Een compleet toegangscontrole systeem.

Tag management met Easyprox compact
Het systeem programmeren
Bied de Enrollment card aan bij alle
Easyprox Compact ’s van het sys teem en alle tags in de verpakking
kunnen voor het systeem worden
gebruikt.

Doe de enrollment kaart terug in
het hoesje en berg het weg op een
veilige plaats.

Gebruikers toekennen aan tags
Het systeem werkt met een kaart en
een tag die aan elkaar zijn gekoppeld.
De tags kunt u uitdelen aan de gebrui kers.

Op de corresponderende kaart schrijft
u de naam van de gebruiker en deze
bewaart u in de meegeleverde map.
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Wat als er een tag verloren is
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Biedt de schaduw kaart aan bij elke
easyprox in het systeem.
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Als de verloren Tag vervolgens wordt
aangeboden, wordt de toegang gewei gerd.
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