
Toegangscontrole kan worden toegepast op 
vele manieren. Hoe meer eisen en controle 
er wordt gevraagd, hoe belangrijker de juiste 
keuze voor het systeem wordt. 

Wanneer er voor gemak, maar met goede 
controle wordt gekozen kan een barcodelezer 
een goede optie voor uw toegangscontrole zijn.

Met een barcodelezer is het mogelijk het in- 
of uitgaande verkeer te reguleren. De toegang 
wordt pas geopend op het moment dat een 
geldige code wordt gelezen op de barcodelezer. 
Door de bezoeker zich te laten melden kan een 
kaart worden afgedrukt waarop de geldigheid 
van de kaart automatisch wordt vastgelegd. 
Door bijvoorbeeld een uitrijdkaart te gebruiken 
kan het ongeoorloofd parkeren worden 
voorkomen.

De barcodekaarten worden afgedrukt met een 
standalone printer, waar de geldigheid en 
voorwaarden vooraf worden ingesteld. 

De lezer scant de kaart, opent de toegang als 
de kaart geldig is en slikt de kaart desgewenst 
in. Zo weet u zeker dat een kaart nooit vaker 
kan worden gebruikt.

Barcodelezer
Toegangscontrole

Om uw poort, slagboom of tourniquet te bedienen moet er gebruik worden gemaakt 
van een vorm van toegangscontrole. Niet alleen kunt u hiermee de toegang bedienen, 
maar is het bij sommige vormen zelfs mogelijk om per persoon voorwaarden te 
kunnen meegeven. Zo is het altijd mogelijk om een op maat gemaakte oplossing te 
creëren voor de wens van elke situatie.
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Technische specificaties

Het montageteam van Buitenbeveiliging Nederland zorgt dat alle producten gebruiksklaar worden opgeleverd. 
Zo heeft u geen zorgen en weet u zeker dat alles na installatie goed werkt.

Prijs op aanvraag > 0515 443 973

Buitenbeveiliging Nederland  Edisonstraat 10a - 8606 JJ Sneek
T (0515) 443 973  E info@buitenbeveiligingnederland.nl
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Barcodelezer
>  12V/24V DC voedingsspanning.
>  1 relais voor bediening van de toegang.
>  Gemaakt van hoogwaardig aluminium.
>  Verkrijgbaar met en zonder display.

Standalone ticketprinter
>  24V/DC voedingsspanning, inclusief transformator.
>  Numerieke code of barcode.
>  Geen data-aansluiting benodigd.
>  Ticketbreedte 80 mm.
>  Thermische printer, geen inkt benodigd.

Barcodelezer
> Luxe uitstraling door het 8-hoekige frame.
> Verkrijgbaar met display om gebruiksinstructies aan uw 
 bezoeker door te geven.
> Mogelijkheid tot inslikken gebruikte kaarten om afval op 
 uw terrein te voorkomen.
> NO of NC contact, te gebruiken bij bijna alle toegangen.
> Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
> Te gebruiken voor tal van diverse codes.

Standalone ticketprinter
> Thermische printer, geen gebruik van inkt of toner.
> Eenmalige instelling via pc.
> Automatische omschakeling zomer/wintertijd.
> Meerdere printers te gebruiken voor 1 toegang.
> Automatische snijder voor afsnijden afgedrukte tickets.
> Ingebouwd geheugen.
> Vast instelbare uitrijdtijd, maximaal 35 dagen. 
 Elk ticket heeft dezelfde geldigheidsduur.

Barcodelezer

Ticketprinter


