
Eenvoudig energie  
besparen met Paxton.

Eenvoudig besparen op energiekosten met toegangscontrole van Paxton.

Energiebesparing is belangrijker dan ooit. Paxton wilt hierin graag een steentje 
bijdragen. Wist u dat Paxton Toegangscontrole, wanneer op de juiste manier 
toegepast, kan bijdragen aan de energiebesparing van een gebouw?  



Wist u dat..
Toegangscontrole van Paxton kan bijdragen aan de 
energiebesparing van een gebouw?  

Deze informatiegids bevat een viertal adviezen over hoe 
toegangscontrole systemen van Paxton kunnen bijdragen aan 
de verduurzaming van uw gebouw, waardoor u kunt besparen 
op energiekosten.
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Automatisch uitschakelen van 
apparaten bij verlaten pand

Schakel apparatuur uit wanneer deze 
niet gebruikt worden

Triggers & Acties in de 
toegangscontrole software kunnen 
gebruikt worden om apparatuur 
automatisch uit te schakelen. Door 
middel van Triggers & Acties kan het 
systeem zo worden ingesteld dat wanneer 
de laatste persoon het gebouw verlaat en 
het inbraaksysteem wordt ingeschakeld, er 
via een uitgang van het toegangscontrole 
systeem apparatuur kan worden 
uitgeschakeld. Zo zullen apparaten nooit 
onnodig energie verbruiken waardoor u 
bespaart op uw energierekening. 

Vraag uw installateur naar: 
Triggers & Acties in de Net2 Software

Vraag uw installateur naar: 
Net2 Energiebesparende lezer met
Proximity ISO cards

Met onze speciaal ontworpen Net2 
Energie besparende lezer is het 
mogelijk  om verlichting in- en uit te 
schakelen. Onze energiebesparende 
lezer werkt als een  aan / uit-schakelaar.
Wanneer er een geautoriseerde 
toegangskaart in de houder van de lezer 
wordt geplaatst, wordt de verlichting 
ingeschakeld en wanneer de gebruiker 
de kaart uit de houder verwijderd, wordt 
deze uitgeschakeld. Denk hierbij aan 
hotelkamers. Hierdoor kunt u de onnodige 
energie die deze apparaten gebruiken 
beperken.

Hier bespreken 
we onze energie 
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Heeft u al een Paxton systeem?
Al deze functies en producten kunnen snel en eenvoudig worden 
toegevoegd aan uw bestaande toegangscontroleoplossing.

Nieuw met Paxton?
Energiebesparende producten en functies kunnen vanaf dag één in 
uw nieuwe systeem worden geactiveerd!

Verminder stroom verbruik door 
batterij gevoede deurbeslagen toe te 
passen.

Minimaliseer onnodig reizen naar 
locatie door het systeem op afstand te 
beheren

Beveilig uw deuren en bespaar energie. 
Het efficiënt ontworpen PaxLock Pro 
deurbeslag werkt in een energiezuinige 
modus wanneer deze niet in gebruik is, 
wat energie bespaart in een gebouw. 
Omdat er geen bedrading nodig is, kan 
het product snel en eenvoudig worden 
geïnstalleerd.

Vraag uw installateur naar: 
PaxLock Pro, draadloos deurbeslag

Vraag uw installateur naar: 
Paxton Connect App voor  Net2 & 
Paxton10

Verminder locatiebezoek door uw 
systeem op afstand te beheren. Onze 
handige Paxton Connect App, beschikbaar 
voor iOS en Android, kan u ritten naar een 
locatie besparen. Door gebruik te maken 
van de app is het mogelijk om op afstand 
gebruikers toe te voegen, gebeurtenissen 
te bekijken of deuren te openen of te 
sluiten.

& er is  
meer...



Wilt u ook energie besparen? 
Neem contact met ons op 

voor meer handige tips!

Voor meer informatie over 
Paxton gaat u naar 
www.paxton-benelux.com

Support nodig? 
Wij helpen u graag.
NL: +31(0)76 3333 999 
BE: +32(0) 78485147


