TDS-1037-NL

Switch2
Systeemspecificaties
Maximaal aantal gebruikers

100 kaart- en/of tagpakketten

Lengte PIN

4

Aantal codes

50

Lengte code

4-8

Geschikt voor handsfree

Ja - interface voor nodig

Deur openingstijd

1 sec - 60 sec

Stille werking

Nee

Gegevensbehoud tijdens
een stroomstoring

>10 jaar

Elektrisch
Voedingsspanning

10V - 14V DC

Stroomverbruik

80mA

Met relais te schakelen spanning

24V DC

Met relais te schakelen stroom

4A

Alarmuitgangsstroom

1A

Hardware
Lezerspoorten per ACU

1

Lezerspoorten/Keypads per ACU

2 - controleer aansluitschema van lezers

Totale ACU
lezerpoortuitgangsstroom

500mA

Lezerondersteuning 3rd party lezers Nee
Andere hardware opties
Ingang voor exit drukknop

Ja

Ingang voor deurcontact

Ja

Alarm/beluitgang

Ja

Kan gebruikt worden met
fail open ontgrendeling

Ja

Kan gebruikt worden met
fail Closed ontgrendeling

Ja

Omgeving
Bedrijfstemperatuur

-20°C - +55°C

Waterdichtheid

Nee - indien buiten gebruikt, moet
de unit geplaatst worden in een
waterdichte behuizing.

Vandaalbestendig

Laag

Switch2 is een standalone controle-unit van Paxton voor
een enkele deur. Een Switch2-controle-unit wordt geplaatst
aan de beveiligde zijde van de deur, met de lezer geplaatst
op de andere zijde. De Switch2-controle-unit slaat alle
toegangsbevoegdheden voor gebruikers in de unit op, wat
betekent dat zelfs wanneer er met de lezer geknoeid wordt, de
deur beveiligd blijft.
Switch2 biedt een beveiligde oplossing voor klanten die
toegang willen regelen tot interne en externe deuren, en die
geen rapportages nodig hebben over gebeurtenissen vanuit de
software op een computer.
Het installeren van Switch2 is heel eenvoudig en snel; door
de aders van de lezer conform het label aan te sluiten op de
controller. Eind klanten hebben slechts minimale training
nodig om hun Switch2-systeem te kunnen beheren. Alle
gebruikers kaarten of tags in het pakket zijn direct geldig als
de programmeer kaart is aangeboden aan de lezer. Verloren
kaarten of tags kunnen eenvoudig geblokkeerd worden aan
de deur via het gebruik van ons unieke schaduwkaartsysteem
en bij het gebruik van Paxton proximity-lezers kunt u zelfs
eenvoudig zonebeperkingen instellen om gebruikerstoegang
te regelen tot bepaalde gebieden op een locatie.
Switch2 is geschikt voor een brede reeks stijlvolle en functionele
Paxton-lezers en -keypads, Hij kan ook uitgerust worden met een
handsfree interface voor gemakkelijk toegang met handsfree
kaarten of tags.

TDS-1037-NL

Afmetingen

23 mm
0.9”

71 mm
2.8”

70 mm
2.8”
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Switch2 controller - 12V 1A PSU, Plastic behuizing

242-166-NL

Made in the UK

