
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 gemak, maar met goede controle 
wordt gevraagd kan een kentekencamera 
een goede optie voor uw toegangscontrole 
zijn.

Met een kentekencamera is het mogelijk het 
volledige wagenpark via het kenteken toegang 
te verschaffen tot het terrein. Door de kente-
kens op te slaan in de goedgekeurde lijst, 
opent de kentekencamera de toegang auto-
matisch wanneer een voertuig het terrein op 
rijdt. Per kenteken is het mogelijk om tijden 
van toegang aan te geven. Wanneer een 
kenteken niet is toegevoegd of goedgekeurd, 
blijft de toegang gesloten.

Waar veel bewegingen op het terrein zijn kan 
een kentekencamera als goede toegangscon-
trole worden toegepast. U heeft geen omkij-
ken meer naar de bezoekende voertuigen 
omdat de goedgekeurde voertuigen automa-
tisch worden herkend. Zo hoeft de aandacht 
alleen op vreemde voertuigen te worden 
gelegd en weet u zeker dat uw terrein altijd 
afgesloten blijft wanneer het om onbekende 
voertuigen gaat. 

Kentekenregistratie
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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Kentekencamera
>  230V AC voedingsspanning.
>  1 relais voor bediening van de toegang.
>  Ingebouwde geheugenkaart voor kentekens.
>  Universeel toepasbaar op vele soorten toegangen.
>  Dag- en nacht inzetbaar met ingebouwde infraroodverlichting.

Kentekencamera Selea

Kentekencamera Selea iZero

Kentekencamera Selea
> Beheer via internetomgeving, camera wordt aangesloten op het netwerk.
> Geen onderscheid tussen buitenlandse of Nederlandse kentekens.
> Leesgebied aan te passen naar de perfecte aanrijroute.
> Infrarood camera: dag en nacht te gebruiken.
> Altijd inschakelen mogelijk zonder gebruik goedgekeurde lijst. 
> Ideale toepassing voor slagbomen of elektrisch bediende poorten.
> Voldoende opslaggeheugen voor een groot aantal kentekens.
> Automatisch maken van een foto van het voertuig mogelijk voor    
 opzoeken bezoekers.

Kentekencamera Selea iZero
> Compact design, alles in 1 behuizing weggewerkt.
> Te plaatsen als losstaande camera of aan te brengen op aanwezige   
 slagboom of poort.
> Aluminium behuizing, moderne uitstraling.
> Beheer via internetomgeving, aansluiting via netwerkkabel.
> 2 megapixel camera, automatische inschakeling infraroodverlichting.
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