
Ins-30118-NL  Net2 Multiformat USB desktop lezer

Desktop lezer
De desktop lezer is ontworpen om naast de PC te plaatsen. Het toestel wordt gebruikt om badges toe te voegen 
aan het Net2 systeem. Het kan gebruikt worden om verloren badges te identificeren. Aan extra client Pc’s kunnen 
ook desktop lezers aangesloten worden.

Als een nieuwe badge aangeboden wordt aan de desktop lezer zal de nieuwe gebruiker wizard openen met het 
badgenummer reeds ingevuld. De naam en details van de gebruiker kunnen ingevoerd worden en de badge is 
klaar voor gebruik.

Als een badge welke reeds gekend is in het systeem aangeboden wordt aan de desktop lezer zullen de details van 
de desbetreffende gebruiker opgeroepen worden.

Paxton 

Installatie

Stop de lezer in een geschikte USB-poort op de PC met de geleverde USB kabel. Herstart de PC en het apparaat 
zal nu beschikbaar zijn in Net2 programma.  Dit verzekert dat welke versie van Net2 u ook hebt, het nieuwe 
apparaat correct geconfigureerd zal zijn voor dat servertype.  Geen andere softwareconfiguratie is dan vereist.

0 °C +55 °C

4.75V DC 5.25V DC

100 mA

115 mm 75 mm 19 mm

De unit word gevoed via de USB kabel. Geen externe voeding is nodig.

Spanning

Specificaties

Bedrijfstemperatuur

Elektrisch

Omgeving

Afmetingen

Min Max

Breedte HoogteDiepte

Stroom

Waterbestendig
Min Max

Nee

USB-gecertificeerd

Download de laatste versie van de Net2-software op: http://paxton.info/1438 voordat u dit product gaat gebruiken. 

De conformiteitsverklaring kan op verzoek worden aangevraagd. Contactgegevens zijn te vinden 
op:   http://paxton.info/596

De lezer accepteerd de volgende protocollen.

Paxton kaarten en tags
Paxton hands free kaarten en tags (passive)

Mifare® Classic protocol  (ISO 14443A)
Mifare® Ultralight /C
Mifare® Desfire 

EM4100 kaarten en tags
Hitag 1 kaarten en tags

Dit product is niet geschikt voor rechtstreekse verkoop aan consumenten. Alle garanties zijn ongeldig 
indien dit product niet door een competente persoon wordt geïnstalleerd.
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Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - http://www.paxton-benelux.com/

Technische support

Technische hulp is beschikbaar van:   Maandag t/m Vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)

support@paxton-benelux.com+31 76 3333 999
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