
Máte za to, že je na vás elektronická kontrola vstupu moc složitá? Tak to ještě neznáte

NetAXS-123. Systém NetAXS-123 nabízí velmi snadnou správu – nepotřebujete k ní ani

vyhrazený počítač s nepřetržitým provozem, a nezbytně ani síť. Přístup z okna webového

prohlížeče zaručuje jednoduchý a pohodlný provoz ; v případě připojení k síti můžete svůj

systém kontroly vstupu spravovat a obsluhovat i na dálku, a to doslova odkudkoliv. Jak bude

růst vaše firma, tak se s ní může rozrůstat i tento systém, vždy s minimálními náklady na

každé další dveře. Kontrola vstupu ještě nikdy nebyla snazší.

NetAXS-123

Kontrola vstupu na dosah ruky

Systém NetAXS-123 vám pomůže zabezpečit vaše prostory, řídit přístup zaměstnanců a jednoduše

vytvářet přehledy o dění, aniž byste potřebovali vyhrazený počítač nebo síť. Je ideální pro menší

provozy, například pro restaurace, prodejny, kliniky nebo fitcentra. Díky obrovským možnostem

rozšiřování si můžete pořídit právě tolik jednotek pro kontrolu vstupu, kolik právě potřebujete, a

další dveře přidat kdykoliv později, když se vaše společnost rozroste. Jednotku NetAXS-123

můžete také připojit k TCP/IP síti a jejím prostřednictvím vzdáleně monitorovat jednotlivé lokality.

Jednoduše se v okně webového prohlížeče k systému přihlaste; máte k němu přístup kdykoli a

odkudkoli. NetAXS-123 doplňuje naše rozsáhlé portfolio produktů pro kontrolu vstupu se správou

přes web, určených pro instalace všech velikostí.

PŘÍNOSY

• Snadná správa a údržba systému

• Jednoduchá instalace

• Roste společně s vašimi
potřebami

• Finančně dostupné řešení

• Efektivní provoz

Jednoduchá a efektivní kontrola vstupu začínající na
jedněch, dvou nebo třech dveřích.

Základní vlastnosti:

• Možnost autonomní instalace s lokální správou přes okno
webového prohlížeče, ale bez nutnosti budování sítě

• Při připojení jednotek k místní síti nebo k internetu je můžete
spravovat a ovládat na dálku

• Modulární design zajistí jednoduché a cenově velmi dostupné
přidávání dalších dveří

• Zámky můžete napájet přímo ze svorkovnic jednotky – nejsou
pro ně potřeba samostatné zdroje

• Se čtečkami OmniClass™ lze zajistit kontrolu vstupu z obou
stran dveří

• Nabídka krytů pro různé modely instalace:
– Malý plastový kryt pro montáž přímo u dveří
– Standardní kovová skříň pro klasickou montáž

• Napájení jednotky PoE (Power over Ethernet) nebo z
vestavěného napájecího zdroje – redukované požadavky na
kabeláž šetří náklady na instalaci.



NetAXS-123
Snadná kontrola vstupu
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OBJ.ČÍSLONAPÁJENÍKRYT

NX3MPS Standardní kovová skříň s vestavěným
nap.zdrojem a akumulátorem (pro 3 dveře)

12 Vss

12 Vss

12 Vss 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Karty
OKP0N34 34-bitová bezkontaktní karta s možností potisku

OKK2N34 34-bitový bezkontaktní přívěsek

>3
Dveře

Libovolná kombinace výše uvedených prvků propojených sběrnicí RS-485; až 30 panelů a 93 dveří.

OM30BHONCS OM45BHONCS OM55BHONCS
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NX1P Malý plastový kryt (pro 1 dveře)

NX2P Malý plastový kryt (pro 2 dveře)

NX1MPS Standardní kovová skříň s vestavěným
nap.zdrojem a akumulátorem (pro 1 dveře)

NX2MPS Standardní kovová skříň s vestavěným
nap.zdrojem a akumulátorem (pro 2 dveře)

Objednací číslo Popis

Čtečky OmniClass™
OM30BHONCS Úzká čtečka OmniClass, černá, typ. 55 mA / max. 113 mA, 12 Vss

OM45BHONCS Čtvercová čtečka OmniClass, černá, typ. 55 mA / max. 121 mA, 12 Vss

OM55BHONCS Čtečka OmniClass s vestavěnou klávesnicí, černá, typ. 85 mA / max.
116 mA, 12 Vss


