
NetAXS-123 je funkcemi nabitý kompaktní autonomní

systém elektronické kontroly vstupu, který lze snadno

nainstalovat a poté spravovat z webového prohlížeče, i bez

připojení k síti či internetu. Každý panel NetAXS-123 lze dle

typu použít pro jedny, dvoje nebo troje dveře.

Autonomní kontrolér spravovaný pomocí běžných

webových prohlížečů

Systém NetAXS-123 nevyžaduje on-line připojení ani

vyhrazený počítač; může fungovat zcela autonomně.

Chcete-li na panelu lokálně spravovat držitele karet nebo

obecně funkce kontroly vstupu, použijte webový prohlížeč

na libovolném stolním nebo přenosném počítači připojeném

k systému přes rozhraní USB nebo standardní síťový kabel.

Snadná instalace šetří váš čas

Panel NetAXS-123 nabízí všechny potřebné prvky pro

řízení 1, 2 nebo 3 dveří, a to s jednou nebo dvěma čtečkami

u každých dveří. Díky 1- nebo 2-dveřovým přídavným

modulům je rozšíření původně jednodveřového systému

otázkou několika minut. Připojení periférií usnadňuje a

počet nutných kabelů snižuje zabudované napájení PoE

(Power over Ethernet – napájení přes rozhraní Ethernet),

samostatně napájené výstupy pro zámky nebo možnost

využití USB portu. Jednotky se dodávají buď v malém

kompaktním plastovém krytu nebo v kovové skříni s

vestavěným napájecím zdrojem pro vlastní panel i zámky.

Oba typy krytů mají atraktivní design; můžete je tak s klidem

instalovat i na viditelných místech.

Nepotřebujete žádný speciální software

Ať už uživatel potřebuje vytvořit report o průchodech,

přidávat držitele karet nebo třeba provést údržbu panelu

NetAXS-123, k žádné z těchto činností není nutný speciální

software. Vše je bezpečně řízeno z webového rozhraní.

Nastavení je hračka

Přehledné webové stránky, kterými procházíte stejně snadno

jako při surfování po internetu, vás provedou celou rozsáhlou

škálou funkcí kontroly vstupu. Doba potřebná k zaškolení

instalačních techniků i operátorů se tak výrazně zkracuje.

Možnosti správy on-line a vzdáleného servisu

Jednotky NetAXS-123 lze připojit k internetu nebo k

podnikovému intranetu a uživatelé pak mohou spravovat

přístupový systém on-linově v podnikové síti. Pokud síť

uživatele umožňuje připojení k panelům NetAXS-123 přes

internet, instalační technik může poskytovat servis s

údržbou panelů i na dálku prostřednictvím zabezpečeného

internetového spojení. V obou případech je zapotřebí pouze

jediný nástroj – jakýkoliv počítač s webovým prohlížečem.

Možnost připojení až 48 dveří přes Ethernet Virtual Loop.

Jednu jednotku NetAXS-123 lze rozšířit na systém s 16-ti

panely, které jsou připojeny přes Ethernet Virtual Loop (EVL

- od verze 5.0). Nemusíte instalovat další kabeláž RS-485,

je možné využít stávající sítě IT a připojit tak až 48 dveří.

Nastavení systému přes síť pomocí DCHP je snadno

ovladatelné pomocí webového rozhraní.

Nízké pořizovací náklady

Systém NetAXS-123 představuje pro uživatele cenově

dostupné řešení požadavků na kontrolu vstupu. S

rostoucími nároky na zabezpečení objektu lze NetAXS-123

rozšířit až na 93-dveřový autonomní systém (přes RS-485),

který je stále možné spravovat z jediného webového

prohlížeče.

Funkce EVL mohou být dokonce implementovány do

stávajícího systému NetAXS-123 tím, že pouze uploadujete

nový firmware bez nutnosti měnit hardware NetAXS-123. V

samostatných aplikacích tak šetříte náklady na energii,

protože nikde nemusí nepřetržitě běžet vyhrazený počítač.

Rozšíření podle potřeb zákazníka

Alternativou pro řešení vzdálené správy může být centrální

stanice WIN-PAK ™, která je aplikována do NetAXS-123.

Základní samostatný systém NetAXS-123 lze navíc také

snadno změnit na integrované bezpečnostní řešení

Winpak™. Všechny tyto způsoby rozšíření lze aplikovat bez

dodatečných investic.

NetAXS-123
Modulární autonomní systém kontroly
vstupu se správou přes web
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FUNKCE PRO SPRÁVU VYUŽÍVAJÍCÍ  WEBOVÝ PROHLÍŽEČ

Jednoduché ovládání
Přehledná výchozí stránka představuje intuitivní
rozcestník jednotlivých funkcí, k jehož zvládnutí stačí
koncovým uživatelům jedno půlhodinové školení. Ať už
ukazujete svým zákazníkům, jak nastavit přístupové
úrovně, nebo je učíte přidávat a mazat karty, vše
potřebné najdete na jediné stránce. Stačí se pouze po
zadání příslušné IP adresy přihlásit a dále již procházíte
systémem stejně, jako když surfujete po běžných
webových stránkách. 

RS-485 nebo Ethernet Virtual Loop (EVL) s 
NetAXS-123 
Ethernet Virtual Loop (EVL) je funkce NetAXS-123 v5.0,
která umožňuje připojení až16 kontrolérů NetAXS-123
přes IP síť. Ty mohou být pak spravovány jako skupina.
Tato skupina se nazývá "virtuální smyčka" a její funkčnost
je podobná jako u smyčky RS-485, kterou je také
vybavena verze 5.0 a předchozí verze firmwaru NetAXS.
Sběrnicové panely NetAXS-123 pracující s EVL a na
stejné podsíti pracující tzv. bránové (gateway) panely jsou
automaticky rozpoznány gateway panelem, což výrazně
snižuje čas potřebný pro instalaci a usnadňuje tak
rozšíření systému.

Dynamické aktualizace stránek
Dynamické obrazovky jednotek NetAXS automaticky
aktualizují data bez nutnosti ručního obnovování. 
Aktuální údaje o událostech v systému NetAXS jsou 
tak automaticky zobrazeny na webové obrazovce 
bez nutnosti zásahu uživatele.

Alarmy, události, stavy vstupů nebo výstupů i stavové
obrazovky se aktualizují automaticky po příjmu nových
informací, což obsluze výrazně usnadňuje monitorování.

Přenos dat mezi řídicí jednotkou a webovými prohlížeči byl
optimalizován tak, aby se snížily nároky na přenosovou
kapacitu, a zrychlila se tak i odezva webového rozhraní.

Režimy čteček, volby pro přístupy
NetAXS umožňuje přidělit držitelům karet různé přístupové
úrovně.

Přístup s úrovní supervizora povoluje držiteli průchod
dveřmi v příslušném režimu jediným načtením své karty na
čtečce; běžní zaměstnanci nemají v tomto módu průchod
dveřmi povolen. Pokud supervizor načte svou kartu dvakrát
po sobě, přepne režim čtečky a umožní oprávněným
zaměstnancům běžný přístup v rámci určené časové zóny.

Průchod v eskortním režimu vyžaduje, aby držitele karty
bez úrovně supervizora doprovázela osoba s touto úrovní.
Nejprve musí načíst svou kartu supervizor; doprovázený
uživatel pak musí svou kartu předložit do deseti sekund,
aby mu byl vstup povolen.
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VARIANTY KRYTŮ

ROZŠIŘUJÍCÍ  MODULY

Napájení PoE nebo 12 Vss Vestavěný tamper kontakt

Kontrolér (NXC1)

• Ethernetový port: připojení k webovému

prohlížeči nebo k programu WIN-PAK

• RS-485: Připojení sběrnicových panelů

a/nebo připojení k programu WIN-PAK

• USB port: Snadné nastavení a diagnostika

např. z notebooku

• Barevně popsané svorkovnice

• Jednoduše vytahovatelné svorkovnice

Napájecí svorkovnice
s pojistkou

Zálohovací
akumulátor
12 V / 7 Ah

Standardní kovový kryt

• Pro 1, 2 nebo 3 dveře

• Přímo z jednotky lze napájet 

až 3 samostatné dveřní 

12V zámky.

Jednodveřový rozšiřující modul Dvoudveřový rozšiřující modul

Několik vyvazovacích a zemnicích bodů

• Jednodušší a úhlednější instalace

Kompaktní plastový kryt
• Pro 1 nebo 2 dveře

• Možnost napájení přes PoE

• Při využití PoE lze z jednotky napájet i typicky jeden nízkoodběrový elektrický dveřní zámek

Napájecí zdroj 12 Vss / 4 A 

• Univerzální primární napájení

(100-240 Vstř.)

• K dispozici 3,5 A pro připojené prvky – více

než 1 A pro každé dveře

• Rozšíření o dvoje další dveře pro kontrolér

v kovovém krytu

• Z modulu lze přímo napájet až 2 samostatné

dveřní 12 V zámky

• Rozšíření o jedny další dveře pro kontrolér

v plastovém nebo kovovém krytu

• Z modulu lze přímo napájet jeden dveřní 12V

zámek
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PŘEHLED SYSTÉMU

1 DVEŘE
Typická konfigurace
s PoE - Kompaktní
plastový kryt 

2 DVEŘE
Standardní kovový
kryt pro jednodveřový
systém
Na obrázku s jednodveřovým
rozšiřujícím modulem

PoE switch

Ethernetové
připojení4

1-dveřový
 rozšiřující modul5, 6 
(NXD1)

LAN/WAN
– internet

Kontakt

Rozhraní webového prohlížeče1

Rozhraní webového prohlížeče1 

Kontakt

Odchodový snímač

Odchodový snímač

Akumulátor

Běžné dveřní prvky

Napájecí zdroj
12 Vss / 4 A

Zámek

Kabel 
CAT5 
nebo 
CAT6

Zámek

Čtečka2

Čtečka2

Čtečka2

Běžné dveřní prvky3

LAN/WAN
– Internet

1 Kompatibilní také s programy WIN-PAK® XE, WIN-PAK® SE, 
WIN-PAK® PE a WIN-PAK® CS (systém se správou ze SW)

2 Při použití vstupní i výstupní čtečky musí být OBĚ čtečky vybaveny
vodičem HOLD

3 Při použití napájení přes PoE podle 802.3af je pro napájení zámku,
čtečky a vstupních zařízení k dispozici maximálně 450 mA / 12 Vss. Je-
li jednotka napájena externím napájecím zdrojem 12 Vss, je možné i
vyšší proudové zatížení.

4 Pro lokální konfiguraci lze připojit i přes USB
5 Jednodveřový rozšiřující modul lze použít pro kompaktní plastový kryt

6 Při použití v kombinaci s kompaktním plastovým krytem vyžaduje
externí napájení

7 Dvoudveřový rozšiřující modul nelze použít pro kompaktní plastový kryt.
8 Při kombinování jednotek NetAXS-123 a 4-dveřových panelů NetAXS

(NetAXS-4) musí být panel NetAXS-123 nastaven jako první panel na
lince (brána / gateway).

9 NetAXS-123 v5.0 nebo novější podporují Ethernet Virtual Loop (EVL).
NetAXS-4 NEPODPORUJE EVL. Proto systémy, které používají EVL
musí mít panel NetAXS-123.

 Prvky v červeném čárkovaném rámečku jsou volitelné.
Připojení jednotky NetAXS-123 k síti umožní jak lokální, tak i 
vzdálenou správu.
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PŘEHLED SYSTÉMU

3 DVEŘE
Standardní kovový kryt
pro jednodveřový systém
Na obrázku s dvoudveřovým
rozšiřujícím modulem

>3 DVEŘE
Škálovatelný systém

Ethernetové
připojení4

Sběrnice RS-485 (až 30 panelů)

NetAXS-1238

1, 2 nebo 3 dveře

NetAXS-123
nebo

NetAXS-4

NetAXS-123
nebo

NetAXS-4

NetAXS-123
nebo

NetAXS-4

Rozhraní webového prohlížeče1 

Ethernetové
připojení4

Rozhraní webového prohlížeče1 

Kontakt

Akumulátor

Akumulátor

Odchodový snímač

Zámek

Čtečka2

Napájecí zdroj
12 Vss / 4 A

2-dveřový
rozšiřující modul7

(NXD2)

Běžné dveřní prvky

LAN/WAN
– Internet

LAN/WAN
– Internet

Napájecí zdroj
12 Vss / 4 A

1 Kompatibilní také s programy WIN-PAK® XE, WIN-PAK® SE, 
WIN-PAK® PE a WIN-PAK PRO CS (systém se správou ze SW)

2 Při použití vstupní i výstupní čtečky musí být OBĚ čtečky vybaveny
vodičem HOLD

3 Při použití napájení přes PoE podle 802.3af je pro napájení zámku,
čtečky a vstupních zařízení k dispozici maximálně 450 mA / 12 Vss. 
Je-li jednotka napájena externím napájecím zdrojem 12 Vss, je možné i
vyšší proudové zatížení.

4 Pro lokální konfiguraci lze připojit i přes USB 
5 Jednodveřový rozšiřující modul lze použít pro kompaktní plastový kryt.

6 Při použití v kombinaci s kompaktním plastovým krytem vyžaduje
externí napájení.

7 Dvoudveřový rozšiřující modul nelze použít pro kompaktní plastový kryt.
8 Při kombinování jednotek NetAXS-123 a 4-dveřových panelů NetAXS

(NetAXS-4) musí být panel NetAXS-123 nastaven jako první panel na
lince (brána / gateway).

Prvky v červeném čárkovaném rámečku jsou volitelné.
Připojení jednotky NetAXS-123 k síti umožní jak lokální, tak i vzdálenou
správu.
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NetAXS-123 Rozšiřující moduly

NX1P NX1MPS NXD1 NXD2

Připojení dveří/čteček 1-DVEŘOVÝ kontrolér1, 4

1-, 2- nebo 3-DVEŘOVÝ kontrolér
(pro druhé a třetí dveře je vyžadován

rozšiřující modul 
NXD1 nebo NXD2)

1 další dveře 2 další dveře

Rozšiřitelnost

Možnost rozšíření až na 93 DVEŘÍ (186 čteček) po sběrnici2,3

kontroléru RS-485
Možnost rozšíření až na 48 DVEŘÍ (92 čteček) po sběrnici2,3

kontroléru EVL

N/A

Možnost řízení dvojicí čteček
(vstupní a odchodová čtečka)

ANO5 – možnost osazení čtečky na vstupní i odchodové straně dveří
(čtečky musí být vybaveny vodičem HOLD)

Kompatibilita se čtečkami Podporován standardní protokol Wiegand
Protokol ABA nepodporován

Počet výstupů
Dvě relé s přep.kont. (propojkami přepínatelné NO nebo NC kontakty) pro každé dveře, dimenzována na 3 A při 28 Vss 

Dva výstupy s otevřeným kolektorem (OC) (16 mA, 12 Vss): pro každé dveře je k dispozici řízení LED čtečky (Aux) 
a bzučáku čtečky (Aux).

Rozšiřitelnost výstupů

Dvoudveřové řešení má 
celkem 8 výstupů: 4x relé, 

4x OC (vyžaduje rozšiřující modul
NXD1)

Dvoudveřové řešení má celkem 8
výstupů: 4x relé, 4x OC (vyžaduje

rozšiřující modul NXD1)
Třídveřové řešení 

má celkem 12 výstupů: 6x relé, 6x
OC (vyžaduje rozšiřující modul

NXD2)

N/A

Reléové výstupy s napájením Volitelné: +12 Vss (přímo na kontaktech relé) - NEBO -z externího zdroje 0-28 Vss

Počet vstupů

Jednotka má celkem šest nastavitelných 4-stavových vyvážených
vstupů. (Výchozí nastavení je Kontakt, 

Odchod, Tamper čtečky A, Tamper čtečky B, 
Výpadek napájení a Univerz.vstup)

Rozšiřující modul má celkem 4 nastavitelné, volitelně vyvážené
vstupy na každé dveře. (Tovární nastavení je Kontakt, Odchod,

Tamper čtečky A a Tamper čtečky B)

Rozšiřitelnost vstupů
Dvoudveřové řešení má 

celkem 10 vstupů (vyžaduje
rozšiřující modul NXD1)

Dvoudveřové řešení má celkem
10 vstupů (vyžaduje rozšiřující

modul NXD1). Třídveřové řešení
má celkem 14 vstupů (vyžaduje

rozšiřující modul NXD2).

N/A

Signalizace výpadku napáj.
a tamper kontaktu Ano N/A

Detekce sejmutí ze stěny Ano N/A N/A

Napájení kontroléru
PoE (Power over Ethernet,
802.3af) nebo externí zdroj 

12 Vss

93-264 Vstř., 50/60 Hz, poskytuje
výstup 12 Vss, / 4 A N/A

Napájení ze sítě přes 
konektor nebo pevný kabel N/A Ano N/A

Napájení desky kontroléru PoE (Power over Ethernet) nebo
+12 Vss

+12 Vss z vestavěného
napájecího zdroje N/A

Napájení pro čtečky a
|vstupní prvky

Při použití napájení PoE je pro
napájení zámků, čteček a
vstupních prvků k dispozici
celkem 450 mA / 12 Vss.

Při vyšších nárocích na napájecí
proud použijte externí zdroj 

12 Vss.

1,15 A na jedny dveře pro zámky,
čtečky a vstupní prvky (celkem

3,5 A při 12 Vss)

1,15 A / 12 Vss na každé dveře pro dveřní zámky, 
čtečky a vstupní zařízení při externím napájení nebo 

při napájení z vestavěného zdroje

Zálohovací akumulátor Externí6 12 VDC 7 Ah akumulátor (12 V) Podle krytu kontroléru

Materiál Tvrzený plast Kov Podle krytu kontroléru

Rozměry 196,85 × 196,85 × 69,85 mm (V×Š×H) 353,06 × 302,26 × 119,38 mm (V×Š×H) Podle krytu kontroléru

Otvory/výřezy pro 
prostupy kabelů 7 19 N/A

Vytahovací svorkovnice s
barevnou legendou zapojení Ano

Grafická schémata zapojení/štítky Ano

Snadno demontovatelné prvky Ano Ano N/A

Zemnicí body 
pro stínění kabelů N/A Ano Podle krytu kontroléru

Hodiny reálného času Podpora globálních časových pásem, Podpora letního času

Synchronizace hodin Ano, přes síťový server NTP

Procesor 32-bitový Freescale Coldfire

Spolehlivost systému (MTBF) 250.000 hodin

Rozsah teplot provozní : 0 až 49°C, skladovací : -55 až 85°C

Certifikáty a schválení Vyhovuje standardům CE a FCC, Podána přihláška k zápisu pro UL-294
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1 Lze přidat druhé dveře pomocí rozšiřujícího modulu NXD1, platí však omezení pro napájení
přes PoE (viz pozn. 4).

2 Na jedné sběrnici lze zkombinovat celkem 31 panelů NetAXS-123 a NetAXS-4 s max.123
dveřmi celkem.

3 Při kombinování panelů NetAXS-123 a NetAXS-4 musí být panel NetAXS-123 použit jako tzv.
bránový (gateway) a jako sběrnicový panel musí být RS-485.

4 Při použití napájení PoE (802.3af) je pro napájení zámku, čtečky a vstupních prvků k
dispozici maximální proud 450 mA/ 12 Vss. Při použití externího napájecího zdroje může být
k dispozici i vyšší proud.

5 Při použití programu WIN-PAK může být použitelnost těchto funkcí omezena nebo mohou být
nedostupné.

6 Pro napájení a zálohování aktivního prvku s PoE je doporučeno použití záloh.zdroje UPS

7 Vhodné pro práci s 75-bitovými transparentními formáty karet  PIV, TWIC a FRAC
8 USB port pro konfiguraci a příp. servisní zásahy. USB port není k dispozici, pokud je připojen

IP Video Kit.
9 Kompatibilita softwaru WIN-PAK s NetAXS 

a) Všechny verze NetAXS programované jako N100:
WIN-PAK SE, WIN-PAK PE, WIN-PAK PRO CS, WIN-PAK CS 4.1
WIN-PAK 2005, WIN-PAK PRO 2005, WIN-PAK 2.0 verze 4

b) NetAXS v3.x: WIN-PAK v3.0-3.2 (670.14 nebo vyšší) nebo WIN-PAK CS 4.2 (1017.33 nebo vyšší)
c) NetAXS v4.0 nebo vyšší: WIN-PAK v3.3 (670.21) nebo vyšší, nebo WIN-PAK CS 4.2

(1017.33) nebo vyšší  

NetAXS-123 Rozšiřující moduly

NX1P NX1MPS NXD1 NXD2

Stavové LED Celkem 12 LED (napájení 12V, PoE, nadproud, Ethernet, 
RS-485, čtečky, stav dveří, běh procesoru, stavy relé)

2 + 4 LED na každé dveře (napájení, čtečky, stav dveří, běh
procesoru, stavy relé)

Vestavěné komunikační porty Ethernet, USB8, RS-485 Přímý konektor pro kontrolér

Možnost připojení rozšiřujícího
modulu V/V N/A

Síťování kontrolérů na sběrnici Celkem 16(EVL)/31(RS485) panelů na jedné sběrnici2,3

Kompatibilní software9 WIN-PAK SE, WIN-PAK XE, WIN-PAK PE, WIN-PAK PRO CS, WIN-PAK CS 4.x
WIN-PAK 2005, WIN-PAK PRO 2005, WIN-PAK 2.0 Release 4, WIN-PAK PRO Release 4

NetAXS-123 jako gateway panel Jako sběrnicové jsou podporovány panely NetAXS-123 a NetAXS-4. N/A

NetAXS-4 jako gateway panel V současné době jsou jako sběrnicové podporovány jen panely NetAXS-
4. N/A

S převodníkem PCI3 Jako sběrnicové jsou podporovány panely NetAXS-123, NetAXS-4,
panely řady N-1000 a NS2. N/A

S převodníkem N-485-PCI-2 Nekompatibilní s panely NetAXS-123 nebo NetAXS-4 N/A

Režimy řízení dveří    pouze karta, karta a PIN, karta nebo PIN, pouze PIN, uzamčení, zakázání, supervizor, eskort režim, karta s omezeným počtem
použití, vypršení k datu, pravidlo první karty, pravidlo ‚snow day‘, překlopení časové zóny, režim anti-passback, detekce nátlaku5

Vazby pro uživatelské akce Ano

Funkce anti-passback Lokální a globální APB, režim hard a soft Panel NetAXS-123 umožňuje použít anti-passback se vstupními a 
výstupními čtečkami na každých dveřích (lokálně i globálně)5

Kapacita paměti karet a událostí 10.000 karet, 25.000 událostí

Verze firmwaru Vestavěná paměť flash pro aktualizace firmwaru a rozšiřování funkcí  přímo v aplikaci

Zálohování databáze 
v off-line režimu Databáze karet a konfigurace

Možnosti exportu Databáze karet, alarmů a událostí (formát CSV)5

Počet formátů karet Podpora 128 unikátních formátů karet5

Site kódy 8

Maximální délka formátu karty 75-bitový (č.karty max. 64 bitů)5,7

Časové zóny 1275

Přístupové úrovně 128

Svátky 2555

Připravené základní reporty Ano Přes kontrolér

Import/export databáze karet Ano Přes kontrolér

Možnost exportu alarmů a
událostí a jejich uložení do 

off-line úložiště
Ano Přes kontrolér

Podporované prohlížeče Internet Explorer a Mozilla Firefox Přes kontrolér

Vstupní stránka s ikonami Ano Přes kontrolér

Ovládání přes webový prohlížeč Plné řízení, monitorování a zobrazení událostí v reálném čase;
ruční ovládání dveří a čteček Přes kontrolér

Podpora webového serveru Všechny funkce kontroly vstupu Přes kontrolér

Zabezpečené spojení Šifrování SSL a SHA-1 Přes kontrolér

Dynamická aktualizace obrazovek Ano Přes kontrolér

Připojení více uživatelů Ano Přes kontrolér

Podporované jazyky angličtina, italština, francouzština, nizozemština, španělština, čeština, ruština, dánština, portugalština, 
zjednodušená čínština a arabština

Tištěná dokumentace angličtina, italština, francouzština, nizozemština, španělština, čeština, zjednodušená čínština a arabština

Průvodci rychlým nastavením Ano

Kompletní uživatelský 
a instalační manuál na produktovém CD

Vícejazyčné stručné
instalační příručky Ano

Uživatelský překlad souborů Zákazníci mohou exportovat, importovat, měnit, vytvářet a přidávat jazykové soubory.
Použití těchto souborů lze navázat na jedinečné přihlašovací účty.

Univerzální vstup pro napájení PoE (Power over Ethernet)
802.3af Ano, 93-264 Vstř., 50/60 Hz Přes kontrolér
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NetAXS-123
Modulární autonomní systém kontroly vstupu s podporou webové správy

OBJEDNACÍ  ÚDAJE 

Objednací číslo Popis

NetAXS-123

1-dveřová řešení

NX1P Jedny dveře, kompaktní (plastový) kryt – vyžadováno napájení PoE nebo z externího zdroje 12 Vss

NX1MPS
Jedny dveře, standardní (kovový) kryt s tamper kontaktem a nap. svorkovnicí. Obsahuje napájecí zdroj 
12 Vss / 4 A (prim. napětí 100-240 Vstř.) a 7 Ah akumulátor

2-dveřová řešení

NX2P Dvoje dveře, kompaktní (plastový) kryt – vyžadováno napájení z externího zdroje 12 Vss

NX2MPS
Dvoje dveře, standardní (kovový) kryt s tamper kontaktem a nap. svorkovnicí. Obsahuje napájecí zdroj 
12 Vss / 4 A (prim. napětí 100-240 Vstř.) a 7 Ah akumulátor

3-dveřová řešení

NX3MPS
Troje dveře, standardní (kovový) kryt s tamper kontaktem a nap. svorkovnicí. Obsahuje napájecí zdroj 
12 Vss / 4 A (prim. napětí 100-240 Vstř.) a 7 Ah akumulátor

Rozšiřující moduly (pro rozšíření o jedny nebo dvoje dveře)

NXD1* 1-dveřový rozšiř.modul (přidává 1 dveře k existujícímu jednodveřovému systému, celkem 2 dveře)

NXD2** 2-dveřový rozšiř.modul (přidává 2 dveře k existujícímu jednodveřovému systému, celkem 3 dveře)

Čtečky OmniClass™

OM30BHOND Malá čtečka OmniClass 2.0

OM45BHOND Čtečka OmniClass 2.0 EU pro montáž na el.inst.krabici

OM55BHOND Čtečka OmniClass 2.0 pro montáž na el.inst.krabici s klávesnicí, černá

Karty

OKP0N34 Smart karta OmniClass PVC 2k2 s možností potisku

PXKEYH16K16 Smart přívěšek OmniClass 16k16

*   Při použití v kombinaci s kompaktním plastovým krytem vyžaduje externí napájení.
** 2-dveřová přídavná deska není kompatibilní s kompaktním plastovým krytem.

POZNÁMKA: Společnost Honeywell si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit konstrukci a technické údaje produktů.

Další informace,

najdete na adrese www.easyaccesscontrol.com/cz

Honeywell, spol. s r.o. -

Security Products o.z.

Havránkova 33

619 00 BRNO

Česká republika

Tel.: +420 543 558 111

www.honeywell.com


