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Smart tillträdesstyrning
och passersystem

Produktvalsguide

Varför bör du arbeta med oss?

Enkel att installera

Lätt att offerera

Lätt att arbeta med

•

Bygg ditt -system en dörr i
taget

•

Enkla lösningar som ansluts direkt
till nätverket

•

Branschledande
teknisk support

•

Ett brett utbud produkter som
passar alla platser

•

Blanda produkter – de har alla
skapats för att kunna arbeta
tillsammans enkelt

•

Femårsgaranti och
returpolicy i tre steg

•

Skalbart system – lägg till
dörrar när budgeten tillåter det

•

Tydliga instruktioner och
färgkodade kabeletiketter

•

Kostnadsfria
programvaruuppdateringar
och inga flera olika
licensavgifter
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Paxton Installer app

Paxton direkt i fickan –
det ultimata installeringsverktyget.
Den nya Paxton installeringsappen ger dig direkt tillgång till alla verktyg du behöver för att installera
Paxton-produkter. Den kostnadsfria appen, tillgänglig för iOS och Android, ger snabb och enkel åtkomst till
produktspecifikationer och teknisk information, plus allt du kan behöva på plats!

Supersnabb åtkomst till
produktinformation

Få svar på dina
vanliga frågor

Bli den första att få reda
på Paxton-nyheter

Hitta godkända
distributörer

www.paxton-access.com/se

Ring direkt till Paxtons
tekniska support

+44 (0)1273 811011

support@paxtonaccess.se

Innehåll
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Nätverksbaserad tillträdesstyrning
Vårt nätverksbaserade passersystem, Net2,
administreras med hjälp av en eller flera datorer
och kan övervakas och administreras från en central
plats. Våra dörrcentraler finns som IP, trådlösa eller
batteridrivna.

Välkommen
Denna produktvalsguide är till för att hjälpa dig att
välja rätt produkter för att bygga upp ett system för
tillträdesstyrning.
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Trådbaserade styrdon - Net2 Plus
Styrdon för trådlöst - Net2 Nano
Byggnadsstyrning - I/O-kort
Net2-läsare
Net2-passerbrickor
Net2-programvara
Tillbehör & andra komponenter

Paxton producerar en mängd olika säkerhetslösningar för att
passa olika platskrav. Vår endörrsfilosofi innebär att dörrar kan
läggas till efter behov eller när budgeten tillåter.
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Tillträdesstyrning och videohantering

Paxton10-kameror i CORE- och PRO-serien

Vår plattformslösning som kombinerar passersystem
och videohantering. Paxton10 den perfekta
lösningen för att framtidssäkra din anläggnings
säkerhet.

Vårt mest kraftfulla system, Paxton10,
är nu lämpligt för fler installationer
än någonsin tidigare med
introduktionen av kamerorna i
CORE- och PRO-serien. Två nya serier
av Paxton10-kameror att välja mellan,
mixa och matcha för att skräddarsy
din egen lösning.
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Paxton10
Integration
Kameror
Läsare och passerbrickor
Programvara och appar
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Door Entry
Vårt passersystem, Entry, är ett avancerat
passersystem med en kabel, och med inbyggd
funktionalitet för tillträdesstyrning.
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Entry systemkomponenter
Endörrskit & demo
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Trådlösa dörrhandtag

Vad är nytt?

Mycket för pengarna CORE-serien:
Minikula, minikupol och torn 4MPkameror med inbyggd 64 GB kantlagring
Högpresterande PRO-serien:
Minikula, varifokal kula och torn 8MP, 4K-kameror med ett en
enorm 256 GB kantlagring

See page 22

PaxLock Pro är kompatibel med Net2 och Paxton10
eller fungerar i fristående läge. PaxLock är ett
trådlöst, elektroniskt batteridrivet dörrhandtag.
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PaxLock Pro
PaxLock Pro komponenter
Fristående tillträdesstyrning
Vårt fristående system för tillträdesstyrning
är ett system som ej är nätverksbaserat och
består av läsare eller enkla dörrstyrdon vid varje
dörr. Fristående system administreras genom
användning av brickor eller passerkortsbuntar.
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Switch2
Switch2-läsare
Compact
Fristående passerbrickor
Fristående tillbehör
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Ytterligare information

Uppdateringar av PaxLock-katalogen
Efter nyligen genomförda uppdateringar för att förenkla
vår PaxLock Pro-portfölj kan du nu hitta alla våra PaxLockprodukter på sidan 32 i denna produktvalsguide. Alla
PaxLock Pro-produkter är nu kompatibla med både Net2 och
Paxton10 och fungerar även i fristående läge.

www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011

support@paxtonaccess.se

Nätverksbaserat
tillträdessystem
Vårt nätverksbaserade passersystem, Net2,
administreras med hjälp av en eller flera
persondatorer och kan övervakas och administreras
från en central plats. Våra dörrcentraler finns som IP,
trådlösa eller batteridrivna.
 Net2 är Paxtons flaggskeppssystem för styrning av
tillträde
 Ett enkelt nätverksbaserat system som tillfredsställer
behoven för mittensegmentet på marknaden
 Modulär uppbyggnad för enkelhet och skalbarhet
 Lättanvänd och intuitiv mjukvara
 En rad funktioner som går ett steg längre än
grundläggande tillträdessystem
 Ett komplett system som innefattar både trådlöst och
dörrhantering

Nätverksbaserat tillträdessystem

Net2 plus
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Net2 plus med
strömförsörjning

Net2 plus

LAN/WAN

Trådbaserat styrdon
 En nätverksbaserad IP-redo
endörrscentral
 Inbyggd TCP/IP-anslutning
möjliggör direkt anslutning
till ett nätverk

IN

Marin läsare

Utgångsknapp

UT

Serverdatorn

 Kan kopplas samman med
RS485-nätverk

Net2 plus 1 door controller - Plastic
housing

Sales code

126 mm

BÄSTSÄLJARE

682-493-EX

Sales code

682-528-EX

116 mm

200 mm

Net2 plus 1 door controller

200 mm

Net2 plus 1 door controller - 12V
2A PSU, Plastic cabinet

Net2 plus 1 door controller - 12V
2A PSU, Metal cabinet

Sales code

682-531-EX

682-813-EX

320 mm

Sales code

320 mm

BÄSTSÄLJARE

236 mm
236 mm

682-284-EX

Net2 plus 1 door controller - PoE+,
Metal cabinet

Sales code

682-721-EX

320 mm

Sales code

320 mm

Net2 plus 1 door controller - PoE+,
Plastic cabinet

236 mm

236 mm

Denna produkt är ett lämpligt alternativ till Net2 Entry – Styrenhet när den kombineras med en PoE-switch som uppfyller 802.3af eller 802.3at (PoE+) från tredje
part. Vi rekommenderar TP Link TL-SF1006P-switchen som har testats grundligt med Entry-systemet.

www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011

support@paxtonaccess.se

Net2 nano med
strömförsörjning

Net2Air -brygga

Net2 Nano

LAN/WAN

Styrdon för trådlöst
 Ett trådlöst styrdon för en
enstaka dörr
 Kommunicerar med servern
med hjälp av Net2Airteknologi via en Net2Airbrygga

P50läsare

IN

Utgångsknapp

Serverdatorn

OUT

 Ingen kabel krävs
mellan Net2 nano och
serverdatorn, vilket
reducerar installationstiden

Sales code

477-600-EX

236 mm

34

654-772-EX

320 mm

Sales code

Net2Air Bridge

163 mm

Net2 nano 1 door controller - 12V
2A PSU, Plastic cabinet

164 mm

www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011
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Net2 Nano

Nätverksbaserat tillträdessystem

support@paxtonaccess.se

Nätverksbaserat tillträdessystem

Byggnadsadministration - I/O-kort
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Byggnadsadministration I/O-kort
När en giltig dosa/bricka presenteras för läsaren kan
I/O-kortet programmeras för att tända belysning, sätta
på värmen och annan elektrisk utrustning.
Ett Net2 I/O-kort är ett enkelt men kraftfullt tillägg till Net2systemet. Det kan kopplas samman med en Net2-dörrcentral,
för att slå på och av strömmen till elektrisk utrustning för
att spara pengar och energi. Net2 I/O-kortet kan styra
belysning, värme, vatten och luftkonditionering med hjälp
av programmet Signaler och åtgärder (Triggers and Actions)
i Net2-programvaran. Dessa åtgärder kan programmeras för
en viss tid, eller som svar på en specifik Net2-händelse.

Sales code

110 mm

Net2 I/O board

489-710-EX

113 mm

Net2 I/O board - Plastic housing

Sales code

 Aktivera integration med belysning,

385-710-EX

200 mm

 Anslut endast direkt till ett LAN/WAN

200 mm

 värmesystem och annat
 4 ingångar och 4 utgångar på Net2 I/O-kortet

Notera att Net2 I/O-kort fungerar som en del
av Net2-systemet. De är inte dörrcentraler.

Sales code

411-623-EX

320 mm

Net2 I/O board - 12V 2A PSU, Plastic
cabinet

236 mm

www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011

support@paxtonaccess.se
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Net2-läsare

Nätverksbaserat tillträdessystem

Net2-läsare
Dessa läsare är för användning med Net2. De är utformade
för att passa in sömlöst i alla miljöer, och vårt breda
sortiment innebär att du får det rätta för din verksamhet eller
fastighet.

Indikerar läsare som har funktionalitet för att
läsa HID™ 125 kHz Proximity- eller HID™
Wiegand-brickor, när de är aktiverade med
Genuine HID Technology™ 125 kHz. Proximity
licensaktiveringskort eller Wiegand
licensaktiveringskort säljs separat (se avsnittet
Passerbrickor, s.14).

78 mm

Proximity reader - P38
Sales code

38 mm

333-110-EX

BÄSTSÄLJARE

100 mm

Proximity reader - P50
Sales code

353-110-EX

50 mm

143 mm

Proximity reader - P75
Sales code

373-110-EX

Proximity reader - P75, Screw connector
Sales code

143 mm

75 mm

373-120-EX
75 mm

323-110-EX

Sales code

200 mm

Sales code

Proximity reader - P200, Metal
mount

200 mm

Proximity reader - P200

324-110-EX

200 mm

Proximity metal reader - Satin
chrome

200 mm

Proximity metal reader - Chrome

Sales code

390-727-EX

76 mm

www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011

76 mm

Sales code

390-747-EX

76 mm

BÄSTSÄLJARE

76 mm

support@paxtonaccess.se
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PROXIMITY vandal proof reader

PROXIMITY panel mount reader

Sales code

390-135-EX

20

Sales code

568-855-EX

58 mm

48 mm

30

58 mm

60 mm 9 mm

Proximity energy saving reader

Sales code

Sales code

500-010-EX

595-248-EX

106 mm

Net2 proximity MIFARE® reader P50

220 mm

Sales code

353-467-EX

220 mm

Sales code

370-225BL-EX

87 mm

Proximity architectural reader Matt black, Gunmetal Grey or Satin
Chrome

Sales code

360-864BL/GG/SC-EX

86 mm

Insert - Stone

102 mm

371-125-EX

86 mm

Proximity backbox reader - Black

125 mm

PROXIMITY backbox reader,
MIFARE®

50 mm

Sales code

361-002-EX

61 mm

Insert - Glass with logo
Sales code

70 mm

361-003-EX

www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011

102 mm

313-110-EX

Sales code

61 mm

100 mm

Proximity long range reader

Sales code

105 mm

PROXIMITY marine reader

110 mm

Net2-läsare

10

61 mm

support@paxtonaccess.se

345-220-EX

34 mm

TOUCHLOCK vandal resistant metal
keypad

78 mm

339-111-EX

45 mm

35 mm

Proximity universal reader - Clock
and data

Sales code

100 mm

Sales code

409-711SC-EX

143 mm

Sales code

Net2 proximity mullion reader

89 mm

CARDLOCK reader - Satin chrome

Sales code

521-715-EX

38 mm

89 mm

100 mm

Proximity keypad - KP50
Sales code

355-110-EX

50 mm

143 mm

Proximity keypad - KP75
Sales code

375-110-EX

Proximity keypad - KP75, Screw connector
Sales code

143 mm

75 mm

375-120-EX
75 mm

Sales code

Sales code

143 mm

Sales code

351-110-EX

TOUCHLOCK keypad - K75

100 mm

TOUCHLOCK keypad - K50

371-110-EX

50 mm

75 mm

www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011

support@paxtonaccess.se
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Net2-läsare

Nätverksbaserat tillträdessystem

Nätverksbaserat tillträdessystem

100 mm

TOUCHLOCK stainless steel keypad
- K50

Sales code

352-110-EX

TOUCHLOCK stainless steel keypad
- K75

Sales code

143 mm

Net2-läsare

372-110-EX

50 mm

75 mm

Proximity metal keypad, MIFARE® KP75

Sales code

143 mm

12

375-130-EX
75 mm

De 5 främsta marknaderna för
tillträdesstyrning
Öka dina intäkter genom att sälja till fler marknader
där tillträdesstyrning är den perfekta lösningen.
Net2-systemet kan anpassas för att tillgodose en
rad olika krav. De fem största marknaderna som vi
rekommenderar att du bearbetar, och arbetar med,
inkluderar:
 Sjukvård
 Utbildning
 Återförsäljare
 Fritid
 Handel
Se våra senaste fallstudier här:
http://paxton.info/3095

www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011

support@paxtonaccess.se
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Net2 passerbrickor

Nätverksbaserat tillträdessystem

Net2 passerbrickor

55 mm

55 mm

Dessa passerbrickor är avsedda att användas med Net2system.

86 mm

86 mm

x10
Sales code

x10

Sales code

x500

Sales code

Sales code

692-448-EX

692-052-EX

692-053-EX

Net2 10 magstripe
card pack

55 mm

692-500-EX

x500

Net2 proximity ISO cards - With magstripe, Pack of 10

86 mm

55 mm

Net2 proximity ISO cards, Without magstripe, pack of 10

86 mm

Sales code

695-573-EX

x10
Sales code

692-148-EX

Net2 proximity clamshell cards Pack of 10

x500
Sales code

Sales code

693-112-EX

692-152-EX

www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011

86 mm

MIFARE® Classic 1k ISO card - Without magstripe, Pack of
10

55 mm

support@paxtonaccess.se
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49 mm

Sales code

695-644-EX

690-222-EX

14 mm

28 mm

11 mm

MIFARE Classic® 4K keyfob - Pack
of 10

85 mm

Net2 hands free keycard

Sales code

Sales code

690-333-EX

695-150-EX

55 mm

Net2 Watchprox - Black, Pack of 10

43 mm

Sales code

Net2 hands free keyfob

43 mm

Net2 proximity keyfobs - Pack of 10

34.4 mm

Net2 proximity self adhesive disc Pack of 10

83 mm

Net2 passerbrickor

14

Sales code

Sales code

698-574BL-EX

660-100-EX
14 mm

25 mm

Genuine HID Technology™ licensaktiveringskort
125Khz ISO Proximity Card Licence with Genuine HID
Technology™

Wiegand Activation Card with
Genuine HID Technology™

x1

Sales code

Sales code

125-201-EX

125-001-EX

x10
Sales code

125-010-EX

Äkta HID-teknik™ 125 kHz Proximityaktiveringskort och Wiegand-aktiveringskort är
avsedda för användning med Net2-läsare som
anges med symbolen (från s. 9) för att aktivera
funktionen att läsa HID™ 125 kHz Proximity eller
HID™ Wiegand-passerbrickor.

www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011

support@paxtonaccess.se

Net2 programvara
Net2 Pro har samma resurser som i Net2 Liteprogramvara med avancerade funktioner som
tidrapport och tidslinje, hyresgäst, säkerhetslås och
passagekontroll. Net2 Pro innehåller också ett antal
nya funktioner för att stödja COVID-säkra platser.
Net2 Lite innehåller alla funktioner för
tillträdesstyrning som krävs för att hantera
behörigheter och rapportera om användare. Andra
funktioner inkluderar hantering av flera arbetsstationer,
övervakningskameror (CCTV) och integration med
inbrottslarm och platsgrafik.
Funktion

Lite

Pro

Flera kunder

•

•

Gratis uppgraderingar

•

•

Integration med övervakningskameror

•

•

Platsgrafik

•

•

Signaler och åtgärder

•

•

Integration med inbrottslarm*

•

•

Integration med Entry

•

•

Biometrisk integration

•

•

Timplan och tidslinje*

•

•

Net2 Software - Lite

Passerkortsdesigner

•

•

Endast nedladdning

Sales code

Avancerade operatörsbehörigheter

•

Rapportering om individers status per
område vid nödsituationer*

•

Integration med brandlarm*

•

Anti-passback*

•

Säkerhetslåsning av byggnad*

•

Integration med inbrottslarm med flera
zoner*

•

Skräddarsydda specialdagar*

•

Net2 software - Pro
Sales code

930-010-EX

•

Net2Online och Paxton Connect

Skräddarsydd välkomstsida

•

Paxton Connect app**

•

Net2Online***

•

Enkelt åtkomst till ditt Net2-system var du än är - vilken plats
som helst, vilken enhet som helst. Flexibel platshantering via en
webbläsare med Net2Online och från Paxton Connect-appen.

Kontrollpunktsvalidering

•

Funktioner inkluderar:

Beläggningsstyrning

•

 Användaradministratör

Områden

Sales code

*Ej tillgängligt med trådlösa-produkter
**Paxton Connect fungerar endast med Net2 Pro v6.00 eller senare
***Net2Online fungerar endast med Net2 Pro v6.01 eller senare
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Nätverksbaserat tillträdessystem

 Hantera uppropsrapporter
 Funktionalitet för
dörröppning
Ladda ner nu:

 Visa rapporter och
händelser
 Gratis med Net2 Pro

Få reda på mer: paxton.info/4021
www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011

support@paxtonaccess.se
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Net2 - tillbehör och
andra komponenter

Sales code

350-910-EX

998-241-EX

115 mm

108 mm

Proximity hands free interface Plastic housing

Sales code

175 mm

Net2 USB/RS485 converter –
Plastic housing

120 mm

Sales code

477-222-EX

175 mm

75 mm

Sales code

19 mm

Sales code

145 mm

Paxton 12V 1A DC power supply Plastic housing

Net2 desktop reader, USB

514-326-EX

37 mm

90 mm

Net2 desktop reader - Proximity
and magstripe

455-482-EX

120 mm

108 mm

Single port midspan 802.3at PoE
injector

Sales code

Sales code

857-090-EX

477-400-EX

58 mm

65 mm

Paxton 12V 2A DC power supply Plastic cabinet

Sales code

140 mm

167 mm

2A/12V DC power supply, no
housing

320 mm

Net2 - tillbehör och andra komponenter
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Paxton marine exit button

Sales code

593-721-EX

857-250-EX
236 mm

www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011

106 mm

support@paxtonaccess.se

58 mm

Sales code

356-310-EX

Sales code

94 mm

Paxton exit button - E75

Paxton exit button - E50

376-310-EX

50 mm

86 mm

Proximity ISO card holder - Clear,
Pack of 5

Sales code

696-400-EX

90 mm

97 mm

Sales code

696-100-EX

60 mm

Proximity hands free card holders Suckers, Pack of 5

56 mm

Demo-väska

Net2 plus

I demo-exemplet ingår en Net2 plus, Net2
Pro-programvara, Net2 skrivbordsläsare
och ett provpaket med Net2
demonstrationspasserbricka.

Sales code

541-427-EX

* ett demo-väska per kund

www.paxton-access.com/se

+44 (0)1273 811011

support@paxtonaccess.se
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Net2 - tillbehör och andra komponenter

Nätverksbaserat tillträdessystem
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Anteckningar
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Tillträdesstyrning och
videohantering
Paxton10 är en plattformslösning som kombinerar
passersystem och videohantering. Paxton10 är en
mångsidig lösning som är lämpligt för alla typer och
storlekar av byggnader, och är skalbart från 1 till 1000
dörrar och 1 till 1000 kameror.
 Det är enkelt att fakturera och konfigurera, bygg ett
komplett system med bara fem komponenter
 Kom åt ditt system från var du än är med en
internetanslutning
 Webbaserat gränssnitt utan behov av konfiguration
 Paxton10 PRO- och CORE-kameror ger dig flexibilitet
och valmöjligheter, systemet är också kompatibelt med
tredjeparts IP-videokameror
 Anpassade kontrollpaneler som passar alla användarkrav
 Inbyggt Bluetooth för att använda din telefons eller
Apple Watch smarta autentiseringar.
 Fungerar perfekt med Entry och PaxLock Pro

Tillträdesstyrning och videohantering

Paxton10

20

Paxton10

Passersystem. Videohantering. Ett system

Paxton10 Vari-Focal
Bullet Camera PRO Series

 Enkel dörrcentralsarktiektur för enkel installation och flexibilitet
 Funktionsrika videohanteringslösningar finns i kamerorna, ingen
integration från tredje part krävs.
 Inbyggd Bluetooth-teknologi med stöd för kostnadsfria smarta
autentiseringar
 Fullständigt kompatibelt med Entry, vår prisbelönta
porttelefonilösning med video och ljud
 Fullständigt kompatibelt med PaxLock, våra trådlösa dörrhandtag
 Distribuerad intelligens för ökad pålitlighet

Paxton10
Slimline
Reader

PaxLock Pro

 Kraftfulla läsare och knappsatser i flera format, kan läsa Paxton,
MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC och DESFire-teknik

142 mm

Sales code

200 mm

Paxton10
Door Controller - Plastic Enclosure

Paxton10
Door Controller

Sales code

010-315-EX

010-403-EX

200 mm

144 mm

Paxton10
Door Controller - 12V 2A PSU

320mm

320 mm

Sales code

Paxton10
Video Controller - 12V 4A PSU

Sales code

010-751-EX

010-187-EX
275 mm

236 mm

Paxton10
Door Controller - PoE

Sales code

010-052-EX

320mm

320 mm

Sales code

Paxton10
Video Controller - PoE

010-907-EX
275 mm

236 mm

www.paxton-access.com/se
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support@paxtonaccess.se

Paxton10 Door
Controller

LAN/WAN
Paxton10
Server

Paxton10 Video
Controller

Third Party
Cameras

Exit
Button

Integration
Paxton10 integreras med brandoch inbrottslarm för att förenkla
fastighetsförvaltning.

010-203-EX

Sales code

69 mm

Paxton10
Reader Converter

116 mm

Paxton10
Server

Sales code

51 mm

Paxton10
Alarm Connector

112 mm

003-375-EX

Paxton10 Server är en produkt tillverkad av Intel och täcks därför inte av Paxtons femårsgaranti.
Paxton har stöd för en treårsgaranti för den här produkten som tillhandahålls av Intel.

Sales code

82 mm

Paxton10
Wireless
Connector

010-552-EX

Paxton10 Server kommer i två varianter, tillverkade av Intel och Lenovo. Vilken produkt du får beror
på den aktuella lagertillgången.

47 mm

Paxton10
Desktop Reader

Sales code

Sales code

010-387-EX

34

010-687-EX

19 mm

75 mm

163 mm

Paxton10
Wireless Connector

115 mm

164 mm

Se sidan 32 för relevanta PaxLock Pro-produkter.

www.paxton-access.com/se
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Paxton10-kameror
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Tillträdesstyrning och videohantering
Paxton10-kameror
Paxton10 inkluderar Paxtons egna videohanteringslösning
samt ett sortiment av CORE- och PRO-kameror, och
erbjuder en enda hanteringspunkt för systemanvändare. Ett
Paxton10-system kan hantera upp till 1000 kameror inklusive
integrering med IP-kameror från tredje part.
 Branschledande prestanda i svagt ljus (0,003 Lux)
 IP67-klassad för intern och extern användning*
 Stöd för IK10 robust metallkonstruktion*
 Edge och centraliserad inspelningsfunktion
 Enkel konfiguration
*010-924 är IP66-klassad
**Endast 010-102 och 010-924

Paxton10-kameror kommer med ett 256 GB SD-kort (PRO-serien) eller 64 GB SD-kort
(CORE-serien) som standard. Observera att SD-kortet ett objekt som inte täcks av
garantin.

NY

NY

Högpresterande
PRO-serien:

Mycket för pengarna
CORE-serien:

 256 GB övervakningskvalitet
på kameralagringen

 256 GB övervakningskvalitet
på kameralagringen

 8 MP 4K-upplösning för
kristallklar inspelning

 8 MP 4K-upplösning för
kristallklar inspelning

www.paxton-access.com/se
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support@paxtonaccess.se
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Tillträdesstyrning och videohantering

171 mm

Sales code

010-158-EX

171 mm

Paxton10 Mini Bullet Camera –
CORE Series

Paxton10 Mini Bullet Camera –
PRO Series

Sales code

010-911-EX
70 mm

Sales code

Paxton10 Mini Dome Camera –
CORE Series

121 mm

333 mm

Paxton10 Vari-Focal Bullet Camera
– PRO Series

70 mm

Sales code

010-102-EX

010-924-EX
144 mm

Paxton10 Turret Camera –
PRO Series

138 mm

010-480-EX

Paxton10 Turret Camera –
CORE Series

138 mm

Sales code

92 mm

Sales code

010-705-EX

126 mm

126 mm

Paxton10 Mini Dome
Camera Junction Box

155 mm

130 mm

Paxton10 Mini Bullet
Camera Junction Box

Sales code

Sales code

010-799-EX

010-373-EX
100 mm

119 mm

170 mm

Paxton10 Turret
Camera Junction Box

Sales code

010-445-EX
135 mm

www.paxton-access.com/se
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Tillträdesstyrning och videohantering

43 mm

Sales code

Paxton10 Keyfobs Pack of 10

104 mm

Paxton10
Keypad Reader

Sales code

010-824-EX

010-170-EX
14 mm

64 mm

49 mm

Sales code

010-254-EX

11 mm

Paxton10 Bluetooth®
Hands Free Keyfob

108 mm

Paxton10 Vandal
Resistant Reader

Sales code

010-690-EX
28 mm

59 mm

Sales code

Paxton10 CardsPack of 10

Sales code

010-296-EX

010-427-EX

55 mm

Paxton10 Slimline
Reader

104 mm

Paxton10 läsare och passerbrickor

24

86 mm

48.62 mm
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Paxton10 programvara och appar

Tillträdesstyrning och videohantering

Paxton Connect

Paxton10 programvara

Paxton Key App

Paxton10:s appar

Ett webbaserat användargränssnitt
som är intuitivt och enkelt att använda. Paxton Connect
Flexibel platshantering
Åtkomligt från alla enheter med en internetanslutning,
det här gränssnittet gör fjärrhantering enkelt. Den här
programvaran kommer som en ursprunglig del av
systemet med en Paxton10-server. Den har flera olika
intelligenta funktioner för att maximera effektivitet
och optimera den kombinerade tillträdes- och
videohanteringslösningen.

Paxton Connect appen ger enkel och flexibel
fastighetsförvaltning för Paxton10. Innehållande
användarvänliga funktioner i ett smart användargränssnitt,
Paxton Connect tillåter dig och dina kunder att hantera flera
anläggningar fjärrstyrt från en smartphone.

 Webbaserad programvara - inga installationer, plugins eller uppgraderingar krävs

Personer - Hantera användarrättigheter, autentiseringar och
information

 Kostnadsfritt - enkla onlineuppdateringar utan
prenumerationsavgifter

Rapporter - Få åtkomst till alla systemrapporter från din smarta
enhet eller surfplatta

 Lämplig för pekskärms- och stationära enheter

Enheter - Konfigurera och hantera alla enheter på
anläggningen

Funktioner:

 Optimerad för användning på datorer och surfplattor

Kontrollpaneler - Få åtkomst till anpassade kontrollpaneler för
personlig systemöversikt

 Varningar för svagt batteri och reservbatteriets status
 Flexibel och säker fjärråtkomst

Paxton Key

Funktioner:
Kontrollpaneler - Anpassa kontrollpaneler så de passar
alla användarkrav

Använd smarta enheter som passerbrickor

Rapporter - Kraftfull rapporteringsmotor där alla
systemhändelser och videor kan granskas
Anläggningsritningar - För visuell hantering av systemet
Guider - Med stöd för nya och aktuella användare för att
dra fullständig nytta av programvaran
Personer - Hantera användarrättigheter, autentiseringar
och information
Regler - Ställ in rättigheter, tidsscheman, triggers, åtgärder
och mycket mer

Appen Paxton Key låter systemets användare använda en
smartphone, surfplatta eller Apple Watch surfplatta istället
för traditionella passerbrickor. Dessa så kallade smarta
autentiseringar är kostnadsfria. Med hjälp av den inbyggda
trådlösa Bluetooth® -tekniken i Paxton10 läsarna kan den
smarta enheten kommunicera med Paxton10 systemet på
ett säkert sätt för att bevilja eller neka passage. Paxton Key
gör det också möjligt för användaren att utföra fördefinierade
funktioner som att aktivera inbrottslarmet i byggnaden.
Ladda ner gratisapparna från App Store eller Google Play.

Enheter - Konfigurera och hantera enheter i en byggnad

www.paxton-access.com/se
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Passersystem
Entry är ett passersystem som fungerar fristående
eller tillsammans med Net2, och kombinerar
dörrinsläpp med viktiga funktioner i Net2. Entry är en
skalbar lösning, vilket möjliggör utbyggnad upp till
hundra paneler och tusen skärmar.
 Bara 3 komponenter - bildskärm, panel och dörrstyrdon
 Integration med inbrottslarm. Ställ in larmet i Net2 från
Entry-panelen för extra bekvämlighet
 Premium-, standard-, ljud- och vandalresistenta
lösningar finns tillgängliga
 Pan/tilt-funktionalitet i kameran för att fånga vyer i olika
vinklar
 Ljuskänslig kamera - perfekt för användning dag som
natt
 SIP-kompatibilitet - dörren kan besvaras från
smartphone, surfplatta eller dator

27
Entry

Passersystem
Bygg ut till max 1000 skärmar
Bygg ut till max 100 paneler

Entry-styrenhet

IN

UT

Entry-skärm
Entry Touch-panelen

Entry

Entry - Touch panel, surface mount

 Finns i tre varianter: Entry Touch-panelen med en avancerad
7-tums färgpekskärm, Entry Standard-panel i antracitgrå och
Entry VR-panelen i extremt hållbart rostfritt stål
 Alla varianter finns i infälld, ovanpåliggande eller
regnskyddad version - lämpliga för en rad olika miljöer

Sales code

312 mm

Ett smart och enkelt passersystem

337-620-EX
127 mm

 Tre monitorer finns tillgängliga, inklusive premium, standard
och ljud, för att skapa en anpassad lösning för alla platser

Entry - Touch panel, flush mount

 Anpassa Entrys pekskärm, premiummonitor och
standardmonitor med flera teman

 Lägg till en sekundär IP-kamera för platser med högre
säkerhetskrav

Sales code

345 mm

 Video voicemail möjliggör för besökare att lämna ett
videomeddelande

337-600-EX

 Läser brickor med Paxton och MIFARE® passerteknologi

150 mm

Indikerar läsare som har funktionalitet för att läsa
HIDTM 125 kHz Proximity-brickor, när de är aktiverade
med Genuine HID TechnologyTM 125 kHz. Proximity
licensaktiveringskort säljs separat (se avsnittet
Passerbrickor, s.14).

Sales code

312 mm

Entry - Touch panel, surface mount
with rain hood

337-610-EX
127 mm

www.paxton-access.com/se
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Passersystem

Entry
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Sales code

294 mm

Entry - Standard panel, surface
mount

294 mm

Entry - VR panel, surface mount

Sales code

337-520-EX

337-420-EX

109 mm

109 mm

Sales code

345 mm

Entry - Standard panel, flush mount

345 mm

Entry - VR panel, flush mount

Sales code

337-500-EX

337-400-EX

150 mm

150 mm

Sales code

300 mm

Entry - Standard panel, surface
mount with rain hood

300 mm

Entry - VR panel, surface mount
with rain hood

Sales code

337-510-EX

337-410-EX

115 mm

115 mm

Entry Premium monitor with handset

160 mm

160 mm

Entry Premium monitor

Sales code

Sales code

337-290-EX

251 mm

337-292-EX

204 mm

Entry desktop stand
140 mm

337-294-EX

135 mm

Sales code

165 mm

www.paxton-access.com/se
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Passersystem

337-280-EX

Sales code

157 mm

337-282-EX

205 mm

Entry Audio monitor - with handset

Sales code

337-270-EX

160mm

131mm

Entry Audio monitor

160 mm

Sales code

Entry Standard Monitor desk with handset

130 mm

Entry Standard Monitor

159mm

Entry - Control unit

Sales code

206mm

337-272-EX

Entry - Extension switch

320 mm

320 mm

På grund av brist på PoE-switchen som används i två av våra produkter kommer Net2 Entry Control Unit (337-727-EX & 337-724-EX) och Entry - Extension Switch
tillfälligt inte att kunna beställas. Alternativa produkter finns tillgängliga för att minimera eventuella konsekvenser för dig eller dina kunder.
Du kan fortsätta att installera
vårt
Entry-system med hjälp av en Styrenheter for Net2 Plus och en PoE-switch som uppfyller
802.3af eller 802.3at (PoE+) från tredje
Sales code
Sales
code
part. Vi rekommenderar TP337-727-EX
Link TL-SF1006P-switchen som har testats grundligt med Entry-systemet.
337-773-EX
236 mm

236 mm

Sales code

337-724-EX

320 mm

Entry - Control unit, 24v PSU

236 mm
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Passersystem
Demo-väska
Demo-väska innehåller allt du behöver för att installera ett
dörrsystem.
Visa dina kunder fördelarna med vår enkla videobaseradepassersystemlösning på bara två minuter med den Entryvideon. Se det här: http://paxton.info/3301

Indikerar läsare som har funktionalitet för att läsa
HIDTM 125 kHz Proximity-brickor, när de är aktiverade
med Genuine HID TechnologyTM 125 kHz. Proximity
licensaktiveringskort säljs separat (se avsnittet
Passerbrickor, s.14).

Demo-väska
Entry - Touch panel
I väskan ingår en Entry touchpanel, Entry
Premiumskärmen, och ett provpaket med
Net2 demonstrationspasserbrickor.

Sales code

337-635-EX

Demo-väska
Entry - Standard panel
I väskan ingår en Entry standardpanel,
Entry-skärm, och ett provpaket med Net2
demonstrationspasserbrickor.

Sales code

337-430-EX

www.paxton-access.com/se
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Entry - i Fristående

Passersystem

Entrystyrenhet

IN
Entry
Premium Monitor
Entry
Touch-panelen

Fristående Entry systemet kräver inte anslutning
till ett nätverk eller en server

Entry fungerar nu i
Fristående

Se den Entry-videon

Entry fungerar nu i ett Fristående läge för en snabb,
simpel installation och enkel användarhantering
med vår standardinskrivning och skuggkort.
Erbjuder ett flexibelt system som kan växa i linje
med våra kunders krav och kan uppgraderas till en
Net2 online-lösning, till ingen extra kostnad.
• Aktivera åtkomstkontroll baserat på offline tokens på
någon Entry-plats.
• Simpel användarhantering genom att använda Paxtons
fristående funktionalitet
• Uppgradera existerande fristående platser med videopassersystem för extra bekvämlighet
• Kombinera andra Fristående Paxton-produkter för att
bygga ett helt system som är enkelt att använda med
stöd för samma tokens över hela platsen
• Använd de Fristående kortförpackningarnav (sidan 43)

Visa dina kunder fördelarna med vår enkla
videobaserade-passersystemlösning på bara två
minuter med den Entry-videon.
 Med hela Entry-serien, inklusive den nya
pekskärmen och Premiumskärmen
 Bara 3 komponenter som automatiskt ansluts vid
konfigurering
 Upptäck en skalbar lösning som passar olika typer
av byggnader och platser
Se det här:
http://paxton.info/3301
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Trådlösa
dörrhandtag
PaxLock Pro är kompatibel med Net2 och Paxton10
eller fungerar i fristående läge. PaxLock är ett
trådlöst, elektroniskt batteridrivet dörrhandtag.
Konstruktionen är kompatibel med alla DINstandardlås för en snabb och enkel installation.
 Flexibel uppgraderingsväg från fristående till
nätverksbaserad, så att systemet kan växa
efter dina behov.
 Interna och externa varianter tillgängliga
 IK10-klassad, extern variant är också IP55-klassad
(endast läsarsidan).
 Stöder multi-token-teknik, inklusive Paxton, MIFARE®,
Bluetooth®* och HID®Prox.
 EN179-överensstämmande och FD30- och FD60certifierad för branddörrar.

*Bluetooth®-kompatibel endast med Paxton10

Net2Air Brygga

PaxLock Pro

LAN/WAN

Wireless Controller
 Fristående eller via nätverk
 Enkelt uppgraderingssätt från
fristående till via nätverk

Server PC

 Dubbel frekvensnärhetsläsare
 EN179-certifierad för nödutgångar

PaxLock Pro

 FD30- och FD60-certifierad för
branddörrar
 Kompatibel med DIN-lås

Exempel PaxLock Pro med ett Net2-system

NYTT FÖRENKLADE
FÖRSÄLJNINGSKODER

64 mm

37

PaxLock Pro - Euro, Internal, White

127 mm

Sales code

900-600WT-EX

123 mm

93 mm

PaxLock Pro - Euro, Internal, Black
Sales code

900-600BL-EX

PaxLock Pro - Euro, External, White
Sales code

900-610WT-EX

PaxLock Pro - Euro, External, Black
Sales code

900-610BL-EX

Nytt: Förenklade
försäljningskoder för PaxLock Pro

PaxLock Pro - Euro DIN18251 door
installation jig

Det finns nu en enhetlig version av PaxLock Pro som
är kompatibel med både Net2 och Paxton10, och
som även fungerar i fristående läge. Detta innebär
att det kommer att finnas en enda försäljningskod
för PaxLock Pro, oavsett vilket system du planerar att
använda det med.

http://paxton.info/3566

Sales code

900-080-EX

Observera: Det rekommenderas att PaxLock Pro installeras med ett låset med åsidosättning av nycklar för att säkerställa åtkomst i sällsynta fall av enhetsfel.

www.paxton-access.com
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Trådlösa dörrhandtag

support@paxton.co.uk

Trådlösa dörrhandtag
PaxLock Pro komponenter
Dessa produkter kan användas med Net2 PaxLock för att
underlätta installation hos en mängd olika dörrar.

235 mm

PaxLock - Mortice sash lock,
72mm centre

Sales code

901-010-EX

94 mm

50-54mm door kit
PaxLock - Mortice latch

Sales code

900-059-EX

50-54 mm

235 mm

57-62mm door kit
Sales code

901-020-EX

Sales code

900-060-EX

94 mm

57-62 mm

7mm spindle kit
PaxLock Pro - Euro, EN179 kit

Sales code

900-070-EX

Sales code

901-015-EX

Sales code

900-071-EX

Net2Air Bridge

94 mm

163 mm

163 mm

Paxton10
Wireless Connector

Sales code

010-687-EX

164 mm

34

Sales code

477-600-EX

235 mm

9mm spindle kit

34

PaxLock Pro komponenter

34

164 mm
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900-051-EX

Sales code
74

74

74

74

900-054-EX

325 mm

Sales code

Cover plate kit - Euro profile,
90-92mm

325 mm

Cover plate kit - Euro blank

74

74

325 mm

Cover plate kit - Euro profile,
70-72mm

Sales code

900-053-EX

Demolåda

PaxLock Pro
Demolådan kommer med allt du behöver för att visa
dina kunder Net2 PaxLock Pros funktioner.





Demostativ med EN179 utrymningslås
Vitt externt PaxLock Pro
Fristående token-paket (x2 Token)
Batterier

http://paxton.info/1315

Sales code

900-690-EX

www.paxton-access.com
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Fristående
tillträdesstyrning
Fristående tillträdesstyrning är det enklaste sättet att
säkra och kontrollera tillträde genom dörrar runt om
i byggnaden. Om du vill stärka säkerheten, skydda
dina anställda och tillgångar och spara pengar, så är
fristående tillträdesstyrning för dig.
 Enkel, icke-nätverksbaserad tillträdesstyrninglösning
 Enkelt och unikt korthanteringssystem
 Intern (Compact)/extern (Switch2)
 Mellansegmentet på marknaden, små till medelstora
lokaler

37
Switch2

Fristående tillträdesstyrning
Switch2 med
strömförsörjning

Switch2
Switch2 är ett fristående system som
består av en separat dörrcentral och
en läsare. Dörrcentralen är monterad
på den säkra sidan av dörren, medan
läsaren monteras på den andra sidan.
Switch2 erbjuder en säker lösning
för kunder som vill ha kontrollerat
tillträde, men som inte behöver
rapporter om användarnas rörelser
som tillhandahålls av ett PC-baserat
passersystem.

IN

UT

P50-läsare

Utgångsknapp

Sales code

242-166-EX

70 mm

200 mm

Entry

PaxLock Pro

Vårt videodörrsystem fungerar i fristående
läge för en snabb, simpel installation och enkel
användarhantering med vår standardinskrivning och
skuggkort. Erbjuder ett flexibelt system som kan växa
i linje med våra kunders krav och kan uppgraderas till
en Net2 online-lösning, till ingen extra kostnad.

PaxLock Pro är vår lösning för trådlös åtkomstkontroll
i ett batteridrivet dörrhandtag. Den kan installeras i
fristående läge för användning på platser som inte
kräver den extra funktionaliteten hos ett onlinesystem.
Den flexibla uppgraderingsvägen från fristående till
nätverksbaserad skapar en lösning som kan utvecklas
med kundens behov.

Se sidan 31 för mer information

Se sidan 33 för mer information
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ANDRA FRISTÅENDE LÖSNINGAR

405-321-EX

200 mm

Sales code

Switch2 controller - 12V 1A PSU,
Plastic housing

71 mm

Switch2 controller

Fristående tillträdesstyrning

Switch2-läsare

38

Switch2-läsare
Dessa läsare är för användning med Switch2. De är
utformade för att passa in sömlöst i alla miljöer, och
vårt breda sortiment innebär att du får det rätta för din
verksamhet eller fastighet.

78 mm

Proximity reader - P38
Sales code

333-110-EX

38 mm

BÄSTSÄLJARE

100 mm

Proximity reader - P50
Sales code

353-110-EX

50 mm

143 mm

Proximity reader - P75
Sales code

373-110-EX

Proximity reader - P75, Screw connector
Sales code

143 mm

75 mm

373-120-EX
75 mm

323-110-EX

324-110-EX

Sales code

200 mm

Proximity metal reader - Chrome

76 mm

Proximity metal reader - Satin
chrome

390-747-EX

200 mm

Sales code
200 mm

Sales code

390-727-EX

76 mm

www.paxton-access.com/se
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76 mm

Sales code

Proximity reader - P200, Metal
mount

200 mm

Proximity reader - P200

76 mm

support@paxtonaccess.se

PROXIMITY vandal proof reader

PROXIMITY panel mount reader

Sales code

390-135-EX

20

Sales code

568-855-EX

58 mm

48 mm

30

58 mm

60 mm 9 mm

Proximity energy saving reader

Sales code

Sales code

595-248-EX

106 mm

Sales code

313-110-EX

409-711SC-EX

220 mm

Proximity backbox reader - Black

86 mm

370-225BL-EX

87 mm

Proximity architectural reader Matt black, Gunmetal Grey or Satin
Chrome

360-864BL/GG/SC-EX

35 mm

86 mm

Insert - Stone

102 mm

371-125-EX

Sales code

361-002-EX

61 mm

Insert - Glass with logo

110 mm

Sales code

34 mm

125 mm

PROXIMITY backbox reader,
MIFARE®

Sales code

89 mm

CARDLOCK reader - Satin chrome

220 mm

Proximity long range reader

61 mm

Sales code

70 mm

361-003-EX

www.paxton-access.com/se
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500-010-EX

Sales code

105 mm

PROXIMITY marine reader

61 mm
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Switch2-läsare

Fristående tillträdesstyrning

Fristående tillträdesstyrning

Switch2-läsare

TOUCHLOCK vandal resistant metal
keypad

Sales code

143 mm

40

521-715-EX

89 mm

100 mm

Proximity keypad - KP50
Sales code

355-110-EX

50 mm

143 mm

Proximity keypad - KP75
Sales code

375-110-EX

Proximity keypad - KP75, Screw connector
Sales code

143 mm

75 mm

375-120-EX
75 mm

351-110-EX

371-110-EX
75 mm

Sales code

100 mm

TOUCHLOCK stainless steel keypad
- K50

352-110-EX

143 mm

Sales code
50 mm

TOUCHLOCK stainless steel keypad
- K75

Sales code

143 mm

Sales code

TOUCHLOCK keypad - K75

100 mm

TOUCHLOCK keypad - K50

372-110-EX

50 mm

75 mm
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Compact

Fristående tillträdesstyrning
Strömförsörjning

Compact
IN

UT

P50 Compact-läsaren

Utgångsknapp

Compact proximity reader - P38

78 mm

Compact är en fristående lösning
där all elektronik är inrymd i läsaren.
Compact är lämplig för innerdörrar
med lägre säkerhetskrav där man
kräver en kostnadseffektiv lösning.

Sales code

38 mm

Compact proximity reader - P50
Sales code

100 mm

333-210-EX

353-210-EX

Compact proximity reader - P75
Sales code

373-210-EX

143 mm

50 mm

75 mm

Compact proximity vandal proof
reader
48 mm

30

326-735-EX

20

Sales code

60 mm 9 mm
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Fristående tillträdesstyrning

351-210-EX

371-210-EX
75 mm

Sales code

Compact TOUCHLOCK stainless
steel keypad - K75

100 mm

Compact TOUCHLOCK stainless
steel keypad - K50

352-210-EX

143 mm

Sales code
50 mm

Sales code

143 mm

Sales code

Compact TOUCHLOCK keypad K75

100 mm

Compact TOUCHLOCK keypad K50

372-210-EX

50 mm

75 mm

Compact vandal resistant metal
keypad

Sales code

521-836-EX

143 mm

Compact

42

89 mm
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Fristående passerbrickor
Dessa passerbrickor är avsedda för användning med Switch2och Compact-systemen.

Proximity 10 keyfob pack - Green, Amber or Red
Sales code

820-010G/A/R-EX

BÄSTSÄLJARE

Proximity 50 keyfob pack - Green, Amber or Red
Sales code

820-050G/A/R-EX

Proximity 10 card pack - Green, Amber or Red
Sales code

830-010G/A/R-EX

BÄSTSÄLJARE

Proximity 50 card pack - Green, Amber or Red
Sales code

830-050G/A/R-EX

Switch2 hands free keyfob - Green,
Pack of 10

Sales code

860-010G-EX
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Fristående tillbehör
Dessa tillbehör är avsedda för användning med Switch2- och
Compact-systemen.

356-310-EX

Sales code

94 mm

Sales code

Paxton exit button - E75

58 mm

Paxton exit button - E50

376-310-EX

50 mm

86 mm

Paxton marine exit button

Sales code

Sales code

477-222-EX

106 mm

Sales code

175 mm

Paxton 12V 1A DC power supply Plastic housing

2A/12V DC power supply, no
housing

Sales code

998-241-EX

120 mm

167 mm

593-721-EX

120 mm

Proximity hands free interface Plastic housing

857-090-EX

108 mm

58 mm

Sales code

857-250-EX

320 mm

Paxton 12V 2A DC power supply Plastic cabinet

236 mm
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Proximity ISO card holder - Clear,
Pack of 5

Sales code

696-400-EX

90 mm

www.paxton-access.com/se
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97 mm

Sales code

696-100-EX

60 mm

Proximity hands free card holders Suckers, Pack of 5

56 mm
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Ytterligare information
Branchledande teknisk support
Ring Paxton så får du tala med någon i vårt expertteam på
Paxton House. Vårt trevliga team finns tillgängligt från 07 till
19, måndag-fredag.
Telefon: +44(0)1273 811011
E-post: support@paxtonaccess.se
Skype: paxton.support

Säljmaterial

Fallstudier

Vi erbjuder ett omfattande utbud av broschyrer och säljguider för att stödja dig varje steg på vägen, från försäljning
till specifikation.

Ta reda på hur Net2-systemet kan anpassas för att möta en
rad olika krav genom att läsa våra senaste fallstudier. Vi har
en rad exempel på utbildning, hälso- och sjukvård, detaljhandel, fritid, kommersiella och offentliga byggnader.

All dokumentation finns att ladda ner från vår hemsida på
http://paxton.info/2586.

Se våra senaste fallstudier här:
http://paxton.info/3095

Net2-integration

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som brittiska marknadsledare
inom passersystem vill Paxton
se till att tillhandahålla de mest
sofistikerade lösningarna. Vi gör detta genom att arbeta
med kvalitetstillverkare för att erbjuda de bästa lösningarna
och göra dem tillgängliga för dig. Du kan se en karta över
våra integrationspartners för Net2 på
http://paxton.info/2584.

Paxton Installer är ditt månatliga nyhetsbrev, innehållande
de senaste nyheterna, produktinformation och uppdateringar från oss. Varje månad kommer ditt exemplar av Paxton
Installer i din inkorg, full av användbar information som gör
jobbet enklare och hjälper dig att göra fler affärer.
Anmäl dig nu:
http://paxton.info/3096

Paxtons 5-åriga garanti och fulla
returrätt
Vi erbjuder fem års garanti på alla våra produkter.
All du behöver göra är att skicka oss din skadade Paxtonprodukt inom fem år efter köpet så reparerar vi den eller
skickar en ny. Ärendet kommer att behandlas inom två
arbetsdagar från att vi har fått produkten. Du kommer att
få en fullständig rapport via e-post, och den nya produkten
kommer att skickas tillbaka till dig.
Vi vill göra livet så enkelt som möjligt för installatörer av
Paxton-produkter. Vår femårsgaranti och fulla returpolicy
hjälper oss att göra detta framgångsrikt.
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