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Entry controller

Monitor

Paneel

Entry
Systeem specificaties
Power over Ethernet (PoE)

Ja

Minimale bandbreedte Ethernet

1Mb/s multicast per
paneel tijdens gesprek

Panelen per systeem

100

Monitoren per systeem

1000

Maximale kabellengte

100m/328ft

Kabeltype

CAT5

Producten beschikbaar voor Entry
Entry Paneel
Entry - Vandaalbestendig paneel
Entry - Monitor
Entry - Controller
Entry - Uitbreidingsswitch
Entry - Touch Paneel
Entry - Premium monitor
Entry - Audio binnenpost

- IEEE 802.3af class 0

Entry is een eenvoudige beveiligingsoplossing, waarmee u een
bezoeker via audio en video op uw binnenpost kunt identificeren
voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. U opent
de deur eenvoudig met één druk op knop vanaf de binnenpost. Entry is
een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met
het Paxton10 en Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren.
Omdat er maar één kabel nodig is tussen binnenpost, buitenpost en
controller is het systeem zeer eenvoudig te installeren. Entry maakt
gebruik van standaard Cat5 bekabeling en communiceert ook over
een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat de modules
elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is. Om
het beheer van grotere installaties nog eenvoudiger te maken en
gegevens in de binnenposten en buitenposten te wijzigen, is de gratis
Entry Configuration Utility beschikbaar.
Er zijn verschillende varianten Entry buitenposten verkrijgbaar.
De buitenposten zijn leverbaar met een opbouwbehuizing,
opbouwbehuizing met regenkap of met een inbouwbehuizing.
Daardoor zijn de buitenposten geschikt voor montage in vrijwel iedere
situatie. Alle Entry buitenposten zijn IPX5-gecertificeerd, waardoor deze
panelen onder alle weersomstandigheden buiten te gebruiken zijn.

Entry standaard monitor

Alle Entry buitenposten zijn voorzien van een ingebouwde Multiformat
kaartlezer en leest Paxton Hitag2, EM, MIFARE®DESFIRE ® CSN, HID®
Prox 125kHz*. Ingebouwede Bluetooth® technologie voor gebruik met
de Paxton10 Bluetooth® Tag en smart credentials in combinatie met
Paxton10.
De Entry controller is voorzien van een PoE switch, zodat geen extra
voedingen noodzakelijk zijn. Door de mogelijkheid een back-up accu
aan te sluiten, blijft het systeem ook bij stroomuitval werken. Het
systeem is eenvoudig uit te breiden met de Net2 uitbreidings switch,
waardoor het geschikt is voor zowel kleine als grotere installaties. Door
gebruik te maken van de Net2 uitbreidings switch is het mogelijk tot
wel 100 panelen en 1000 monitoren aan te sluiten.
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Accessoires en Artikelnummers

Entry - Paneel

337-420-NL

Entry - Paneel, inbouw

337-400-NL

Entry - Paneel, opbouw met regenkap

337-410-NL

Entry - VB paneel, opbouw

337-520-NL

Entry - VB Paneel, inbouw

337-500-NL

Entry - VB Paneel, opbouw met regenkap

337-510-NL

Entry - Controller

337-727-NL

Entry - Monitor

337-286-NL

Entry - Uitbreidingsswitch

337-773-NL

Entry - Touch panel, opbouw

337-620-NL

Entry - Touch panel, inbouw

337-600-NL

Entry - Touch paneel, opbouw met regenkap

337-610-NL

Entry - Premium monitor

337-290-NL

Entry - Premium monitor - met hoorn

337-292-NL

Entry - Audio binnenpost

337-270-NL

Entry Audio binnenpost – met hoorn

337-272-NL

Entry standaard monitor

337-280-NL

Entry standaard monitor - met hoorn

337-282-NL

Entry - monitor bureau standaard
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337-847-NL

Entry Premium monitor - bureaustandaard

337-294-NL
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