
Omgeving 

Systeemspecificaties

Bedrijfstemperatuur 

Waterdichtheid

Vandaalbestendig

DS1063- NL

100m / 328 ft

100

IPX5

Compatibiliteit

Andere hardware opties 

IK7

Power over Ethernet (PoE) 

Panelen per systeem 

TCP/IP ethernet maximale 
kabellengte 

Minimale bandbreedte Ethernet

Kabeltype Cat 5

Toegang met PIN, code 
of kaart

IDC-aansluiting Optioneel 

Kleur Zwart

Audiosysteem Full-duplex

Camerasysteem Full colour 

Toegang met Kaart plus PIN 
of code

Entry is een eenvoudige deurintercom beveiligingsoplossing, 
waarmee u een bezoeker via audio of video op de binnenpost 
kunt identificeren voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent 
tot uw gebouw. U opent de deur eenvoudig met één druk op de 
knop vanaf een binnenpost.

Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in 
combinatie met het Paxton10 en Net2 toegangscontrole systeem 
kan functioneren.

Het Entry Touch paneel is het Premium paneel van het Entry 
deurintercom assortiment. De buitenpost is voorzien van pre-
mium functies, waaronder een 7” kleuren touchscreen, wat de 
mogelijkheid geeft tot personalisatie. De dynamische zoekfunctie 
zorgt ervoor dat u eenvoudig in de contacten kunt zoeken en 
maakt de buitenpost hiermee geschikt voor iedere locatie. Snelle 
visuele herkenning voor bezoekers door het uploaden van een 
profielfoto op de Entry binnenpost. Upload uw eigen bedrijfslogo 
op het welkomstscherm en personaliseer de achtergrond van de 
buitenpost door een van de 9 thema’s te selecteren.

Omdat er maar één kabel nodig is tussen binnenpost, buitenpost 
en controller is het zeer eenvoudig te installeren. Entry maakt 
gebruik van standaard Cat5(e) 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. Entry is een echte plug & play oplossing, verbind de 
modules met elkaar en het systeem is klaar voor gebruik.

LCD scherm 7”

Capacitief

Scherm anti reflectie coating

Automatische helderheid Ja

Camera leds Ja

Scherm optisch gebonden Ja

-20°C  -  +50°C
-4°F  -   +122°F

Ja - IEEE 802.3af class 0 

1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek 

Ja

Type touchscreen

Ja

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

Kleur Roestvrij staal

Ingebouwde Bluetooth®
technologie

Bluetooth werkingsmodus

Ja, alleen in combinatie met Paxton10

‘Aanbieden’ (Biedt de smart credential aan op de lezer)

‘Tap to enter’ - (Druk op de toets op het scherm om bluetooth 
te activeren voor een smart credential of bluetooth tag)

‘Handsfree’ - (Leest uw bluetooth tag of smart 
credential op een afstand tot 10m)

Bluetooth uitgeschakeld

Ja, alleen in combinatie met Net2 en Paxton10

Entry Touch paneel
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Accessoires en Artikelnummers

 Entry - Touch panel, opbouw

 Entry - Touch panel, inbouw

337-620 - NL

337-600 - NL

337-610 - NL Entry - Touch panel, opbouw met regenkap

 Entry - Touch panel, Demo koffer 337-630 - NL


