PROXIMITY P series compact lezers
Een toegangscontrole unit en lezer in een behuizing
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Wat is het?
De Proximity P-serie compact lezers zijn onderdeel van
de compact serie van Paxton. De P-serie compact lezers
omvat drie verschillende maten, waaronder een lezer met
schroefconnector.
Alle compact lezers zijn standalone, wat betekent dat u geen
PC nodig heeft om het systeem te programmeren. De compact
producten zijn een controle unit en lezer in één behuizing. Een
perfecte oplossing voor binnen- en buitendeuren met een laag
beveiligingsniveau waar beperkte toegang gewenst is.
Omdat Paxton compact lezers zo eenvoudig te monteren
zijn, is er geen specialistische installatietraining nodig om het
systeem te installeren.

support@paxton-benelux.com

Het eenvoudige kaartpakket is een perfecte oplossing voor
uw klant. Paxton compact is veel gebruiksvriendelijker dan
concurrerende producten. Met het aanbieden van één enkele
kaart is het systeem geprogrammeerd en door middel van de
bijgeleverde schaduwkaart kunt u eenvoudig een gebruiker
weer blokkeren. Simpel, betaalbaar en zeer gebruiksvriendelijk.
Compact is een betaalbare oplossing om deuren te voorzien
van toegangscontrole. Ze zijn zo ontworpen dat ze er niet
alleen goed uitzien, maar ook betrouwbare beveiliging bieden.
Compact is de beste en betaalbare oplossing voor iedere
omgeving waar betrouwbare toegangscontrole gewenst is.
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Specificaties
Functies

Hardware

Totaal aantal gebruikers

10.000

Bedrijfsspanning

Min. 11V DC - Max. 14V DC

Totaal aantal deuren per locatie

Geen limiet

Stroomverbruik (zonder slot)

200 mA

Aantal kaartpakketten per lezer

Maximaal 100

Stroomverbruik van het slot

Max. 1000 mA

Deur open tijd

Min. 1 sec. - Max. 60 sec.

Bedrijfstemperatuur

Min. -20°C - Max. +55°C

Aantal toegangsniveaus

Maximaal 3

Waterbestendig

IPX7 gecertificeerd

Aantal lezers per deur

1

Andere hardware opties

Compatible met de volgende
kaarten

Compact kaarten- en/of
tagpakketten

Exit-drukknop aansluiting

Documentatie
Meer informatie

http://paxton.info/1263

Installatie instructies

http://paxton.info/348

Specificaties

http://paxton.info/1741

Stille werking mode

78mm

PROXIMITY P38 lezer compact

38mm

Artikelnummer
Meer informatie

PROXIMITY P75 lezer compact

50mm

Artikelnummer
Meer informatie

PROXIMITY P75 lezer compact,
schroefklemmen

353-210-NL
http://paxton.info/1263

143mm

143mm

100mm

PROXIMITY P50 lezer compact

333-210-NL
http://paxton.info/1263

75mm

Artikelnummer 373-210-NL
Meer informatie http://paxton.info/1263

75mm

Artikelnummer
Meer informatie

373-220-NL
http://paxton.info/1263

De informatie in dit document was correct op het moment van publicatie, maar kan zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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