Toegangscontrole

GSM module - taglezer
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.

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 veel eisen aan de controle
worden gesteld kan een gsm-module of
toegangscontrole met taglezer een
welkome oplossing zijn.
Door een gsm-module te gebruiken voor
uw toegang kunt u de poort of deur
bedienen met een telefoontje naar de
module. Door toegestane nummers op te
slaan zorgt de module dat ongewilde gasten
de toegang niet kunnen bedienen. Met de
ingebouwde tijdklok kan de toegang ook
automatisch worden geopend en gesloten.
Wanneer er meerdere toegangen moeten
worden gecontroleerd kan gebruik worden
gemaakt van een tagsysteem. De taglezer
kijkt wie zijn tag aanbiedt en of deze persoon
toegang mag krijgen. Zo kan een volledig
toegangsplan worden gemaakt en per
gebruiker worden bepaald wie waarin mag.
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Technische specificaties
Gsm-module
>
>
>

12/24V AC/DC voedingsspanning.
Tot 10.000 telefoonnummers toe te voegen.
Inclusief 10 jaar abonnement voor bellen en updaten.

Toegangscontrole via taglezer:
>
>
>
>
>

12/24V DC voedingsspanning.
1 toegang aan te sluiten met bijgeleverde relais-kaart.
Inclusief 10 jaar abonnement voor bellen en updaten.
Uitbreidbaar naar maximaal 4 toegangen per systeem
met los te verkrijgen centrale.
Maximaal 1.000 tags toe te voegen aan het systeem.

Snel en eenvoudig toegang

GSM Module
>
>
>
>
GSM module

Bus aansluiting: mogelijkheid voor aansluiten codepaneel.
Inclusief handzenderontvanger.
Beheer via internetomgeving, inclusief data- en belabonnement.
Op vele toegangen en poorten toe te passen door de potentiaal vrije contacten.

Toegangscontrole via taglezer
>
>
>
>
>
>

12/24V DC spanningsaansluiting.
Maximaal 4 toegangen met optionele centrale te bedienen.
Maximaal 1.000 tags toe te voegen.
Per gebruiker toegangsrechten verlenen.
Tags verkrijgbaar in diverse kleuren, optioneel bedrukt met uw eigen logo.
Leeskop standaard inbouw, opbouwbehuizing als optie leverbaar.

Taglezer met tag

Prijs op aanvraag > 0515 443 973
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.
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