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Vanwege het grote aantal uiteenlopende locati e vereisten 
biedt Paxton Access een uitgebreid assorti ment van lezers 
en keypads aan voor gebruik met onze Switch2- en Net2-
systemen. Deze brochure biedt een overzicht van onze 
lezers, zodat afh ankelijk van de specifi eke vereisten die op 
een locati e gelden de juiste keuze kan worden gemaakt.

De meeste lezers van Paxton Access zijn behandeld om 
ervoor te zorgen dat de elektronische componenten 
geheel zijn afgesloten en 100% waterdicht zijn. Al onze 
lezers zijn ontworpen voor normaal gebruik binnen een 
groot temperatuursbereik, en ze zijn vervaardigd en 
afgewerkt met materialen die UV-bestendig zijn. Onze 
lezers zijn geschikt voor buitengebruik, tenzij anders 
wordt vermeld. 
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P38      P50         P75             P200



De lezers in onze P-productreeks zijn het meest gewild en bestaan 
uit vier lezers van verschillende groott es variërend van de P38 tot de 
P200. Een P38 past precies op een deurpost, terwijl met de omvang 
van de P200 een groter leesbereik voor kaarten wordt gecreëerd.

Alle lezers in de P-productreeks worden geleverd met twee 
opzetplaatjes, één in grijs en één in gebroken wit. Andere 
kleuren zijn via uw installateur verkrijgbaar. De opzetplaatjes zijn 
vervangbaar zodat uw lezer er alti jd als nieuw uitziet. 

Voor de P75 is een montageplaat verkrijgbaar waarmee deze lezer 
op een standaard Engelse inbouwdoos kan worden gemonteerd. 
Naast de standaard, vooraf bedrade versie, is de P75 lezer ook 
verkrijgbaar met schroefcontacten. De versie met schroefcontacten 
is met name geschikt voor nieuwbouw of verbouwingsprojecten. 

Cover opti es

Lezers in de P-productreeks

htt p://paxton.info/116
htt p://paxton.info/1121

Schaaltekening:
Meer informati e:
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Bij fl ats en bedrijven wordt vaak gebruikgemaakt van audio- 
en videopanelen (intercoms) om de toegang van bezoekers te 
controleren. In plaats van een aparte Proximity-lezer die de 
toegang van de bewoners of personeelsleden controleert, is de 
intercomlezer ontworpen om in het deurpaneel zelf te worden 
gemonteerd.

De lezer is ontworpen voor montage in uitsparingen van standaard 
omvang, en de meeste leveranciers zijn in staat om goed passende 
panelen te leveren. Niet alleen wordt op die manier een beter 
geïntegreerde installati e gecreëerd, de intercomlezer is vanwege 
de metalen paneelbehuizing waarin ze zich bevindt ook bijzonder 
vandaalbestendig. 

Intercomlezer

Schaaltekening:
Meer informati e:

htt p://paxton.info/1071
htt p://paxton.info/1122
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Deze robuuste metalen lezer is uitermate geschikt voor gebruik in 
een groot aantal verschillende omgevingen, van bouwterreinen tot 
trendy foyers. De lezer bevindt zich in een solide metalen behuizing 
met een duurzaam helder venster.

De metalen constructi e van de lezer betekent dat de werking niet 
wordt aangetast door metalen objecten die zich in de directe 
omgeving bevinden, iets wat met andere lezers wel het geval 
is. Zodoende is ze de perfecte oplossing voor slagbomen op 
parkeerterreinen of voor aluminium deurposten. 

De Metalen lezer is beschikbaar in drie verschillende materialen: 
chroom, mat-chroom en messing.

Cover opti es

Sati jn chroom Messing

Chroom

Metalen lezer

htt p://paxton.info/789
htt p://paxton.info/1123

Schaaltekening:
Meer informati e:
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De ‘Marine’ lezer bevindt zich in een behuizing van hoogwaardig 
nauti sch RVS die geschikt is voor gebruik in alle weersomstandigheden 
en die er bovendien sti jlvol uitziet. Hoewel de lezer specifi ek voor 
nauti sche toepassingen ontworpen is, bijvoorbeeld voor zeiljachten, 
kan de lezer op elke andere gewenste locati e worden gebruikt.

De opvallende blauwe LED-verlichti ng levert een schitt erend visueel 
eff ect op. De verlichti ng wordt ook gebruikt voor het aangeven van 
toegangsprivileges; groen knipperende verlichti ng voor toegang 
verleend en rode verlichti ng voor toegang geweigerd.

‘Marine’ lezer

htt p://paxton.info/790
htt p://paxton.info/1124

Schaaltekening:
Meer informati e:
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“Lange afstand” verwijst naar de leesafstand tussen de lezer en 
de kaart of tag. Een groter bereik kan gewenst zijn om een aantal 
redenen. Bij slagbomen op parkeerterreinen kan het handig zijn 
om de kaart te laten lezen zonder dat de bestuurder uit zijn of haar 
voertuig hoeft  te stappen. Gehandicapte gebruikers kunnen hun 
kaart laten lezen zonder dat ze die direct aan de lezer hoeven te 
presenteren. 
De Lange-afstandslezer heeft  een leesbereik van maximaal 5 meter. 
In combinati e met een handsfree sleutelkaart kan dit bereik met 
één druk op de knop worden uitgebreid tot 50 meter, ideaal als u 
de slagboom wilt openen wanneer u aan komt rijden. 
De Lange-afstandslezer werkt ook wanneer de kaart aan de lezer 
wordt gepresenteerd. Daarom hoeven handsfree kaarten alleen 
aangeschaft  te worden voor gebruikers die ze echt nodig hebben. 
De heldere LED-display is duidelijk vanaf afstand zichtbaar en geeft  
duidelijk aan of er toegang wordt verleend of geweigerd.

Lange-afstandslezer

htt p://paxton.info/843
htt p://paxton.info/1125

Schaaltekening:
Meer informati e:
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De Universele lezer is ontworpen om verschillende soorten 
Proximity-kaarten of -tags te lezen. Dit maakt het mogelijk om een 
bestaand systeem uit te breiden of te vervangen met ons Net2 
systeem terwijl dezelfde kaarten/sleutels nog gebruikt kunnen 
worden.

Niet alleen is de Universele lezer compati bel met de kaarten van 
Paxton Access, ze is ook in staat om PAC-kaarten (alle soorten) 
te lezen evenals EM4100-kaarten (de standaard die door vele 
fabrikanten wordt gebruikt). De Universele lezer kan alle soorten 
kaarten tegelijk lezen, dus op een locati e kunnen verschillende 
kaarten door elkaar worden gebruikt. 

De fysieke eigenschappen van de lezer zijn exact dezelfde als die 
van de P50 lezer uit de P-productreeks.

Universele lezer

htt p://paxton.info/491
htt p://paxton.info/1126

Schaaltekening:
Meer informati e:
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Deze lezer is uniek omdat het uiterlijk aan de omgeving kan worden 
aangepast. De lezer bestaat uit twee delen, de behuizing van de lezer 
en een insert. Paxton Access biedt drie typen inserts aan: hout, glas en 
steen, maar u kunt ook zelf de sti jl en het materiaal kiezen voor een op 
maat gemaakt product. De voorkant van de lezer is verkrijgbaar met 
keuze uit drie lijstafwerkingen: mat zwart, staalgrijs en mat-chroom.

De installati e van deze lezer levert een ondiep profi el op voor een 
sti jlvol en elegant resultaat. De drie witt e LED-lampjes veranderen van 
kleur om aan te geven of er toegang wordt verleend of geweigerd.

Hoewel de elektronica van de lezer waterdicht is, is de lezer 
vanwege het gebruik van natuurlijke materialen niet geschikt voor 
buitengebruik. Deze lezer voelt zich het meeste thuis in een chique 
recepti e of foyer. 

Glas Steen

HoutLezer opti es Insert opti es

Architecturale lezer

htt p://paxton.info/788
htt p://paxton.info/846
htt p://paxton.info/1127

Schaaltekening - lezer:
Schaaltekening - insert:
Meer informati e:
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Zoals de naam al doet vermoeden is deze lezer geschikt voor gebruik 
in vandalisme gevoelige omgevingen. De vandaalbestendigheid van 
deze lezer is niet alleen gebaseerd op het stevige metalen design, 
maar ook op de unieke manier waarmee de lezer in de muur wordt 
ingewerkt en niet aan misbruik kan worden blootgesteld. Omdat 
niemand erbij kan komen, kan ze niet worden beschadigd.
De vandaalbestendige lezer bestaat uit twee delen: een 
cilindervormige Proximity-lezer en een afdekplaat die de locati e van 
de lezer aanduidt. Afdekplaten zijn standaard leverbaar in de kleuren 
zwart en wit. Andere kleuren zijn verkrijgbaar via uw installateur. De 
Vandaalbestendige lezer kan op verschillende manieren worden 
gemonteerd afh ankelijk van de precieze vereisten op een locati e. De 
onderstaande illustrati e geeft  hiervan een voorbeeld. 
Vanwege de geringe groott e en onopvallende installati e is deze 
lezer ook geschikt voor omgevingen waar een discrete montage van 
toegangscontrole lezers van belang is. 

Vandaalbestendige lezer

htt p://paxton.info/1073
htt p://paxton.info/1128

Schaaltekening:
Meer informati e:
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Deze lezer is uniek vanwege het feit dat het meest zichtbare gedeelte van 
de lezer, de voorkant, bestaat uit een verlicht LCD-kleurenscherm. Het 
LCD-scherm kan geconfi gureerd worden zodat u elke gewenste afb eelding 
kunt weergeven. Zo kunt u  verschillende afb eeldingen confi gureren voor 
wanneer toegang aan een gebruiker wordt verleend of geweigerd.
Het aantal toepassingen voor deze lezer is oneindig. U kunt een bedrijfslogo 
weergeven met een beschrijving van de betreff ende deur. U kunt de 
LCD-lezer gebruiken om de toegang tot kantoorruimtes te beheren met 
een foto, de naam en de functi e van de persoon die in een bepaalde 
kantoorruimte werkt. Als de toegang aan een gebruiker wordt geweigerd, 
kunt u een bericht weergeven zoals “Neem contact op met Beveiliging”, 
vergezeld van een platt egrond waar men de afdeling Beveiliging kan 
vinden.
Afb eeldingen worden bij de lezer opgeslagen en kunnen eenvoudig 
worden aangepast met behulp van een draadloos USB-apparaat (wordt 
meegeleverd). Uitsluitend geschikt voor intern gebruik. 

LCD-lezer

htt p://paxton.info/1082
htt p://paxton.info/1129

Schaaltekening:
Meer informati e:
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De kunststof Cardlock-lezer bevindt zich achter een sti jlvol 
afdekplaatje van zwart kunststof waarmee ze op discrete wijze in 
een aantal uiteenlopende omgevingen kan worden ingepast. Via 
uw installateur heeft  u ook keuze uit blauwe, grijze en zilverkleurige 
afdekplaatjes.

Deze lezer is geschikt voor gebruik met Magstripe-kaarten, 
de goedkoopste vorm van toegangscontrole die op de markt 
beschikbaar is. Hierdoor is de lezer ideaal voor locati es met een 
hoog kaartverbruik.

De Cardlock-lezer is geschikt voor buitengebruik. Een gebruiker 
haalt zijn of haar kaart door de lezer.

Cardlock-lezer in zwart kunststof

htt p://paxton.info/1057
htt p://paxton.info/1130

Schaaltekening:
Meer informati e:
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De Cardlock-lezer in mat chroom ziet er bijzonder mooi uit en is 
geschikt voor gebruik in verschillende omgevingen. Bovendien is 
het afdekplaatje vervangbaar waardoor de lezer er alti jd als nieuw 
uitziet.

Deze lezer is bedoeld voor gebruik met magstripe-kaarten, de 
goedkoopste kaartsoort voor toegangscontrole die op de markt 
beschikbaar is. Vanwege de magneetkaarten is de lezer ideaal voor 
locati es met een hoog kaartverbruik. 

De Cardlock-lezer is geschikt voor buitengebruik. De gebruiker haalt 
zijn of haar kaart door de lezer. 

Cardlock-lezer in mat chroom

htt p://paxton.info/791
htt p://paxton.info/1131

Schaaltekening:
Meer informati e:
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De keypads in de K-productreeks beschikken over een mooi 
functi oneel uiterlijk en zijn verkrijgbaar in drie maten, waarmee ze 
geschikt zijn voor de meeste organisati es. Ieder keypad heeft  duidelijk 
genummerde verlichte knoppen. Elk van de maten is geschikt voor hun 
eigen toepassing. De K38 past precies op een deurpost terwijl de K75, 
de grootste maat, grote en eenvoudig in te drukken knoppen heeft . 

Alle K-keypads worden geleverd met twee lijsten, donkergrijs en 
gebroken wit. Vervangende lijsten in diverse kleuren zijn verkrijgbaar 
van uw installateur. 

Het K75 keypad beschikt over een montageplaat voor montage op alle 
standaard Engelse inbouwdozen. Behalve de standaard, vooraf bedrade 
versie, is het K75 keypad ook verkrijgbaar met schroefcontacten. Dit is 
met name handig voor renovati eprojecten of voor nieuwbouw met 
vooraf aangelegde bekabeling. 

De opti es van de vatti  ng

Keypads in de K-productreeks

htt p://paxton.info/152
htt p://paxton.info/1132

Schaaltekening:
Meer informati e:
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De RVS-keypads in de K-productreeks beschikken over een metalen 
lijst en opzetplaatje. Het bescheiden uiterlijk en de keuze uit drie 
maten zorgen ervoor dat dit het ideale keypads is voor talloze 
verschillende omgevingen. 

Alle keypads in deze reeks hebben een laag profi el (minder dan 
16mm) voor een gegarandeerd naadloze installati e. 

Met de montageplaat kan het K75 keypad op een standaard 
Engelse inbouwdoos worden gemonteerd. Behalve de standaard, 
vooraf bedrade versie, is het K75 keypad ook verkrijgbaar met 
schroefcontacten. Dit is met name handig voor renovati eprojecten 
of voor nieuwbouw met vooraf aangelegde bekabeling. 

RVS-keypads in de K-productreeks

htt p://paxton.info/152
htt p://paxton.info/1133

Schaaltekening:
Meer informati e:
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Dit solide metalen ‘zwaargewicht’ keypad is ontwikkeld om misbruik 
te kunnen weerstaan en om die reden is het uitermate geschikt 
voor locati es waar vandalisme voorkomt. Dit robuuste apparaat is 
eveneens geschikt voor ‘fysiek intensieve’ omgevingen, waar botsen 
en krassen onvermijdelijk zijn.
Het keypad bestaat uit een verlichte display met reliëfnummers om 
het invoeren van een pin-(code) te vereenvoudigen, ook als het donker 
is. De verlichti ng wordt daarnaast gebruikt om de toegangsprivileges 
aan te geven; groen knipperende verlichti ng betekent toegang 
verleend, rode verlichti ng betekent toegang geweigerd.
De standaard montageplaat wordt gebruikt om het keypad aan de 
muur of op een standaard Engelse inbouwdoos te monteren. De 
extra montageplaat heeft  schroefcontacten zodat de bekabeling 
vooraf kan worden aangelegd. Dit is handig bij nieuwbouw of 
verbouwingsprojecten. Het Vandaalbestendige metalen keypad 
wordt compleet met veiligheidsschroeven (en gereedschap) geleverd 
om ongeautoriseerd knoeien te voorkomen.

Vandaalbestendig metalen keypad

htt p://paxton.info/1079
htt p://paxton.info/1134

Schaaltekening:
Meer informati e:
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Het KP assorti ment bestaat uit een alles-in-één keypad en een 
Proximity-lezer. Ze zijn verkrijgbaar in twee verschillende maten en 
bieden een meer robuuste beveiliging aangezien één enkele lezer 
mogelijkheden biedt voor kaart-plus-pin (of code). 

Elk keypad heeft  duidelijk genummerde verlichte knoppen en wordt 
geleverd met keuze uit lijsten in de kleuren donkergrijs of gebroken 
wit. Andere kleuren zijn verkrijgbaar van uw installateur.

Met de KP75 is een montageplaat verkrijgbaar voor bevesti ging op 
een Engelse inbouwdoos. Nog een andere versie van de KP75 is 
verkrijgbaar met schroefcontacten, wat een geschikte opti e is voor 
locati es met vooraf aangelegde bekabeling. 

Bezel opti es

Keypads voor lezers in de KP-productreeks

htt p://paxton.info/1064
htt p://paxton.info/1135

Schaaltekening:
Meer informati e:

31



32



Zoals de naam al aangeeft , leest dit apparaat de kentekens van 
voertuigen. Deze informati e wordt doorgegeven aan het Net2 
toegangscontrolesysteem om te bepalen of er toegang verleend 
of geweigerd moet worden. Via de Net2-soft ware kan het 
kentekennummer snel en eenvoudig aan een gebruikersrecord 
worden toegevoegd.

Met behulp van een ingebouwde infraroodcamera is deze lezer in 
staat om de kentekens van arriverende auto’s te lezen voordat ze 
volledig tot sti lstand zijn gekomen. De Kentekenlezer is de perfecte 
oplossing voor de toegangscontrole van voertuigen bij hekken of 
slagbomen.

Nummerplaat lezer

htt p://paxton.info/1081
htt p://paxton.info/1136

Schaaltekening:
Meer informati e:
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De Energiebesparende lezer kan worden gebruikt als elektrische 
schakelaar voor het beheren van faciliteiten zoals verlichti ng en 
airconditi oning. Deze faciliteiten worden ingeschakeld door een geldige 
Proximity-kaart in de houder aan de voorzijde van de lezer te steken. 
Door de kaart te verwijderen wordt de apparatuur uitgeschakeld. 
Vanzelfsprekend kan de apparatuur alleen worden bediend met 
kaarten die hiervoor de nodige privileges hebben ontvangen.
Gangbare toepassingen voor de Energiebesparende lezer zijn o.a. 
toegangscontrolekaarten of -tags voor het inschakelen van verlichti ng, 
airconditi oning en audio-/visuele apparatuur in vergaderruimtes. 
Andere toepassingen zijn o.a. het beperken van wie bepaalde 
apparatuur mag bedienen, bijvoorbeeld toestellen in sportscholen of 
machines in fabrieken waarvoor speciale kennis is vereist. 
Het gebruik van de Energiebesparende lezer is een uitstekende 
manier om uw toegangscontrolesysteem opti maal te benutt en en het 
verspillen van elektriciteit te beperken. 

Energiebesparende lezer

htt p://paxton.info/1075
htt p://paxton.info/1137

Schaaltekening:
Meer informati e:Meer informati e:
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Toegangscontrole: lezers en keypads

GTC Observatietechniek bv              o             Tel: 0183 401634               o              Web: www.gtc-observatie.nl


