
15/03/2010

Montage

Bevestig de achterplaat op de muur met de meegeleverde inox schroeven. 
De kleine gleuf in de rand van de plaat moet naar beneden geplaatst worden.

Wanneer de lezer geplaatst moet worden op een effen achtergrond, een scheidingswand, enz. wordt er een 
rubberen afdichting meegeleverd om een waterdichte afscherming te verkrijgen tussen de achterplaat en de 
montage plaat. (De lezer heeft zijn eigen integrale afscherming)

Bevestig de lezer in de openingen die zich in de achterplaat bevinden. Zorg ervoor dat de sluitpin zich in de gleuf 
van de achterplaat bevindt. Draai de lezer in de richting van de klok totdat de sluitpinnen vast zitten in het slot.

Om de lezer te verwijderen, moet u een kleine schroevendraaier in de uitsnijding steken en dan de afsluitpinnen 
opheffen. De lezer kan dan tegen de klok in gedraaid worden in verwijderd worden van de achterplaat.

Ins-30045-NL   Proximity Marine Lezer Paxton

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



Lezers bij elkaar gemonteerd
tussen lezers

300 mm

Montage op metalen oppervlak

Geschiktheid
Veiligheidsgevoelige deuren

Vochtige omgevingen

Kabelverlengingen

Lezers kunnen worden verlengd d.m.v. een volledig afgeschermde 10-aderige Belden CR9540 kabel tot een 
afstand van maximaal 100 meter.

Bedrading

De lezerpoortmodule is ontworpen om de standaard 
lezerpoorten op Switch2 en Net2 controllers zo te 
converteren dat ze een of twee RJ45-aansluitingen 
ondersteunen. Trek het schroefcontactblok van de 
lezerpoort af en vervang het eenvoudig door deze module.

Deze module kan gebruikt worden om een 
aansluiting te creëren voor de RJ45-stekker van 
de lezer. De contacten op de module worden 
kleur voor kleur op de controller aangesloten.

De lezer kan ook rechtstreeks op de 
schroefcontacten van de controle-eenheid 
worden aangesloten door eerst de RJ45-stekker 
af te knippen en de kabel te strippen.

Lezerpoortmodule (325-030-NL)
Deze module kan apart worden aangeschaft om de 
installatie en vervanging van lezers te bespoedigen.

Aansluitmodules

Meer informatie over de aanschaf van Installateur Tools is te vinden op:  
http://paxton.info/841

‘BELANGRIJK: Deze lezer kan NIET in parallel 
verbonden worden met andere lezers en klavieren’.

Lezerverdeeldoos (325-020-NL)

Verbinding met een 
lezerpoort van een 
controle-eenheid



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

-35 °C +70 °C 

IPX7

8V DC 14V DC  

220 mA

125 kHz

600 µs

40 mm 30 mm 400 mm

106 mm 16 mm

Spanning

Clock/data bit periode

Dragerfrequentie

Specificaties

Bedrijfstemperatuur - alle elementen

Elektrisch

Omgeving

Stroom

Kabellengte

Leesbereik Kaart Keyfob

Waterbestendig

Afmetingen

Min

Diameter 

Max

Min Max

Diepte

Handsfree kaart

Buitengebruik

5 meter

Dit product is niet geschikt voor rechtstreekse verkoop aan consumenten. Alle garanties zijn 
ongeldig indien dit product niet door een competente persoon wordt geïnstalleerd.


