
De eenvoudigste manier om uw gebouw te beveiligen

Standalone toegangscontrole



Standalone toegangscontrole is de eenvoudigste manier om de toegang tot uw gebouw te beveiligen en 
te controleren. Als u van plan bent uw beveiliging te verbeteren, uw medewerkers en eigendommen te 
beschermen en geld te besparen op dure sleutels en cilinders, dan is een Standalone toegangscontrole systeem 
de juiste keuze voor u.

Waarom zou u kiezen voor een Standalone-systeem 
van Paxton?

Standalone toegangscontrole

Standalone toegangscontrole bestaat gewoonlijk uit een of twee units die direct zijn aangesloten op een elektrische 
vergrendeling om de toegang van de deur te controleren. Er is geen PC of netwerk nodig en u hoeft evenmin elke 
afzonderlijke deur in uw gebouw te beveiligen, alleen de deuren waarvan u dat nodig vindt. Kaarten of tags van gebruikers 
kunnen binnen enkele seconden worden toegevoegd aan het systeem door bij de lezer van de desbetreffende deur een 
programmeerkaart aan te bieden. De gebruikers administratie is eenvoudig en kost u daardoor maar enkele minuten.

Eenvoud

Medewerkers en bezoekers kunnen voorzien worden van elektronische kaarten of tags in plaats van sleutels. Als iemand 
zijn of haar kaart of tag verliest, kan deze eenvoudig verwijderd worden uit het systeem door de schaduwkaart aan te 
bieden bij de lezer. Dit verzekert dat de kaart of tag, als die wordt gevonden, niet gebruikt kan worden om toegang te 
verkrijgen tot uw gebouw en zo de veiligheid van u of uw medewerkers en apparatuur in gevaar zou kunnen brengen.

Veiligheid

Het vervangen van verloren sleutels en het veranderen van de cilinders, zorgt voor ongemak en hoge kosten. Een 
Standalone-systeem maakt gebruik van elektronische kaarten of tags om de kosten laag te houden. Als iemand zijn 
of haar kaart of tag verliest, kan deze verwijderd worden uit het systeem, en hoeven er dus geen sleutels of sloten 
vervangen te worden.

Kostenbesparing



Wat kan Standalone toegangscontrole nog meer voor 
mij doen?
Hoewel onze Standalone toegangscontrolesystemen ongelooflijk eenvoudig te gebruiken zijn, beschikken 
ze over enkele handige functies die u eerder zou verwachten bij een meer geavanceerd toegangscontrole 
systeem. Standalone toegangscontrole van Paxton biedt mogelijkheden voor energiebesparing, handsfree 
toegang en vandalismebestendigheid. Daarnaast zijn onze producten zo ontworpen dat ze er goed uitzien, 
we hebben een reeks stijlvolle lezers die passen bij elk interieur of exterieur.

Voorkom energieverspilling en bespaar geld op uw 
energierekeningen met onze energiebesparende lezer. Deze lezer 
is ook ideaal te gebruiken als schakelaar voor het aansturen van 
elektrische apparaten, zoals verwarming en verlichting.

Dit betekent dat u alleen betaalt voor de energie die u werkelijk 
verbruikt en dat apparatuur wordt uitgeschakeld als een ruimte of 
apparaat niet in gebruik is. Als u uw kaart verwijderd uit de lezer 
schakelt het apparaat automatisch uit. Dit is een geweldige manier 
om het groene imago van uw gebouw of bedrijf te verbeteren.

Energiebesparing

Waarom zou u onze handsfree interface niet gebruiken om 
mindervalide gebruikers eenvoudige toegang te verschaffen tot 
uw gebouw? Een handsfree interface gecombineerd met een lezer 
kan handsfree kaarten of tags lezen die in een jaszak of tas zijn 
opgeborgen. Dit is een geweldige manier om te voldoen aan de 
toegankelijkheidseisen van de NEN 1814 of om gewoon een vlotte, 
gemakkelijke toegang te bieden in situaties waar het aanbieden 
van een kaart of tag onhandig kan zijn.

De handsfree functie is ook prima te gebruiken in magazijnen met 
vorkheftrucks of transportbedrijven met vrachtwagens. Een groter 
leesbereik betekent dat actieve kaarten of tags ook gelezen kunnen 
worden als ze zich in een voertuig bevinden.

Handsfree bediening

Wij begrijpen dat niet alle situaties hetzelfde zijn. Onze reeks 
vandaalbestendige lezers en keypads zijn perfect toe te passen op 
plaatsen die gevoelig zijn voor vandalisme, deze producten zijn 
ontworpen zodat ze tegen een stootje kunnen.

Onze vandaalbestendige lezers en keypads zijn robuust en 
betrouwbaar en ze helpen u de toegang te controleren in lastige 
situaties waar het mogelijk is dat deze in aanraking komen met 
fysiek geweld.

Vandalismebestendig

Wij begrijpen dat het voor onze klanten uiterst belangrijk is hoe onze 
lezers eruit zien en daarom hebben we een reeks stijlvolle producten.

Deze lezers zijn geschikt voor State of the Art kantoren, chique 
hotellobby's of elk ander design-interieur waar het uiterlijk ertoe 
doet. U kunt er zeker van zijn dat u een Paxton-lezer kunt vinden die 
aan al uw wensen voldoet.

Stijlvolle vormgegeven lezers



Paxton levert twee uitvoeringen van Standalone toegangscontrole. Beide zijn uiterst eenvoudig en bieden verschillende 
beveiligingsniveaus voor buiten en binnendeuren en een diversiteit van functies afhankelijk van uw behoeften.

Standalone toegangscontrole

Een alles-in-één oplossing voor binnendeuren 
en deuren met een laag beveiligingsnivea. Een 
Compact-systeem bestaat uit één lezer met 
ingebouwde besturing. Het is de eenvoudigste, 
meest simpele oplossing voor toegangscontrole.

Compact
Bestaat uit een lezer en een kleine, afzonderlijke 
besturingsunit. Switch2 is ideaal als er een 
hoger beveiligingsniveau nodig is, zoals bij 
buitendeuren of hekwerken.

Switch2

Eigenschappen Compact Switch2
Eenvoudig te monteren • •

Veilig • •

Kostenbesparend • •

Eenvoudige gebruikers administratie • •

Vandalismebestendig • •

Grote keuze aan verschillende lezers •

Energiebesparing •

Compatibel met een handsfree interface •

Lange afstands lezer •
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