
Energibesparande
på ett enkelt sätt.

Använd åtkomstkontroll för att spara energi och hålla ned 
kostnader.
Det är nu viktigare än någonsin att utnyttja de produkter och 
tjänster som finns tillgängliga för att begränsa energislöseri. 
Det är inte bara bra för våra plånböcker, utan det kan också ha 
en verkligt positiv inverkan på vår planet. Läs vidare för att se 
hur produkter från Paxton kan hjälpa dig att spara energi.



Visste du att?
När Paxton tillträdesstyrning används på rätt sätt kan det bidra 
till att begränsa effekterna av de ökade energikostnaderna i 
år och driva dina byggnader mer effektivt. I den här praktiska 
guiden går vi igenom. Alla fördelar med att använda våra 
produkter på ett energibesparande sätt och beskriver hur du kan 
börja spara energi och pengar med ditt säkerhetssystem. 

Automatisk 
avstängning 
när hjälput-
rustning inte 
behövs.

Begränsad 
användning av 
apparater med hög 
energiförbrukning.

Begränsa 
användningen 
av nätström med 
batteridrivna 
dörrhandtag.

Minimera 
onödig resa 
till plats.



Automatisk avstängning när hjälputrustning 
inte behövs.

Begränsad användning av apparater med hög 
energiförbrukning.

Systemhändelser i den programvaran 
för tillträdesstyrning kan utlösa 
automatiska åtgärder i din byggnad. 
När den sista personen på plats går för 
dagen kan systemet ställas in så att det 
registrerar detta och stänger av ljus, värme 
och luftkonditionering enligt önskemål.
Detta kan innebära en stor skillnad i en 
byggnads effektivitet och elräkningar.

Fråga din installatör om:
Triggers & Actions in Net2 or Paxton10 
software

Fråga din installatör om: 
Net2 Energy Saving Reader
Proximity ISO cards

Vår specialdesignade läsare styr 
elektriska anslutningar för att slå på 
och av utrustning.
Vår smart designade läsare kräver att 
användaren sätter in sitt passerkort och får 
läsaren att fungerar som en strömbrytare. 
När ett auktoriserat passerkort sätts in slås 
apparaten på och när användaren går och 
tar med sig sitt kort stängs den av.

Här berättar 
vi om våra 
energieffektiva 
lösningar.



Har du redan ett Paxton-system?
Alla dessa funktioner och produkter kan snabbt och enkelt läggas till i din befintliga lösning för 
åtkomstkontroll.

Är Paxton nytt för dig?
Energibesparande produkter och funktioner kan aktiveras i ditt nya system från dag ett!

Begränsa användningen av nätström med 
batteridrivna dörrhandtag.

Minimera onödig resa till plats.

Lås dörrarna och spara ström.
Detta effektivt utformade dörrhandtag 
fungerar i lågeffektläge när det inte 
används, vilket sparar energi i hela 
byggnaden. Eftersom det inte finns några 
ledningar kan den installeras snabbt och 
enkelt med minimal inverkan.

Fråga din installatör om: 
PaxLock Pro, wireless door handles

Fråga din installatör om: 
Paxton Connect
Net2 and Paxton10

Minska antalet besök på plats och 
uppdatera systemet på distans med 
fjärrhantering. Med vår praktiska app som 
är tillgänglig för iOS och Android kan spara 
dig resor utanför arbetstid om lamporna 
eller andra energiförbrukande apparater 
lämnas på utanför arbetstid. Logga in 
enkelt på distans och stäng av med din 
app.

och det finns 
mer...



Energibesparande 
Paxton-system i 
praktiken  –
HARP Housing Charity
HARP är en välgörenhetsorganisation i Southend som 
finansieras av donationer och som tillhandahåller nödbostäder 
och långsiktiga lösningar som gör det möjligt för människor 
att återuppbygga sina liv och leva självständigt i samhället. 
Välgörenhetsorganisationen som kan ta emot upp till 122 
personer samtidigt, behövde ett sätt att driva sina anläggningar 
på ett kostnadseffektivt sätt. Med hjälp av våra PaxLock-
produkter kunde de förhindra energislöseri med batteridriven 
åtkomstkontroll som inte använder någon nätström. När Net2-
energisparläsare finns i varje rum stängs all el och belysning av 
när de boende lämnar huset med sänkta energikostnader som 
resultat.

Läs om hur en kombination av PaxLocks- och energisparläsare 
används för att hålla ned kostnaderna. 
www.www.paxton-access.com/se/case-studies/harp/



Kontakta din Paxton-
installatör idag

Vi rekommenderar att du delar den här guiden digitalt för att spara papper. Om du 
ändå skriver ut den, se till att återvinna pappret när du inte behöver den längre!

Läs vår enkla 
guide på … 
paxton.info/5366 
för mer 
information 
om produkter 
och system från 
Paxton

Behöver du 
support? 
Ring oss.
Vi är här för dig. 
01273 811 011
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