
Omgeving 

Systeemspecificaties

Bedrijfstemperatuur 

Waterdichtheid

Vandaalbestendig  

Net2 Entry Paneel

DS1059-NL

100m

100

IP55

-20°C  -  +50°C

Compatibiliteit

Andere hardware opties 

IK08

Power over Ethernet (PoE) 

Panelen per systeem 

TCP/IP ethernet-uitbreidingslimiet 

Minimale bandbreedte Ethernet

Kabel type

1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek 

CAT5

Audiosysteem 

Verlicht keypad/LCD 

Toegang met PIN of code  

Toegang met Kaart plus PIN of 
code

IDC-aansluiting

Kleur

Camerasysteem 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Optioneel 

RAL 7016

Full-duplex

Full colour 

- IEEE 802.3af class 0 

- alleen in combinatie met Net2 software 

Net2 Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone 
of in combinatie met het Paxton Net2 toegangscontrole sys-
teem kan functioneren. Net2 Entry heeft een stijlvol design en is 
geschikt voor bijna iedere omgeving. Het kunststof paneel heeft 
een geborsteld stalen uiterlijk waardoor het paneel een dege-
lijke en robuuste uitstraling heeft. De ingebouwde infrarood 
leds rondom de camera zorgen voor extra veiligheid, ook als er 
minder licht beschikbaar is. Het paneel is IP55 en werkt onder 
alle weersomstandigheden.

Omdat er maar één kabel nodig is tussen monitor, paneel en 
controller is het zeer eenvoudig te installeren. Net2 Entry maakt 
gebruik van standaard Cat5 bekabeling en communiceert ook 
over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat 
de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische 
kennis nodig is. Net2 Entry is een echte plug and play oploss-
ing, verbind de modules met elkaar en het systeem is klaar voor 
gebruik. 

Het paneel is standaard voorzien van een opbouwbehuizing 
maar er is ook een inbouwbehuizing beschikbaar. Daardoor is 
het paneel geschikt voor montage in vrijwel iedere situatie. De 
Net2 Entry controller is voorzien van een PoE switch, zodat geen 
extra voedingen noodzakelijk zijn. Door de mogelijkheid een 
back-up accu aan te sluiten, blijft het systeem ook bij stroomuit-
val werken. 

Het systeem is eenvoudig uit te breiden met de Net2 uitbreid-
ings switch, waardoor het geschikt is voor zowel kleine als 
grotere installaties. Door gebruik te maken van de Net2 uit-
breidings switch is het mogelijk tot wel 100 panelen en 1000 
monitoren aan te sluiten.

Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE ® Classic, MIFARE® 
DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE 
Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (activiation required)
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Accessoires en Artikelnummers

Net2 Entry Paneel

Net2 Entry-paneel - Inbouw Net2 Entry-paneel - opbouw met 
regenkap

337-420-NL

337-410-NL337-400-NL


