
Paxton10 Software controller

De Paxton10 software controller is de hub van het 
systeem en biedt een plug and play verbinding met uw 
netwerk en de Paxton10 apparaten zoals camera's en 
controllers. Inloggen doet u vanuit iedere PC of tablet 
via uw webbrowser(Chrome of Safari).

Voeding 19V, 65W DC 
voedingsconnector

Netwerkaansluiting

• Geen software installatie nodig, de Paxton10 software is al geïnstalleerd en biedt u:
 - Gratis automatische updates;
 - Volledig webbased
  - Te gebruiken met verschillende besturingssystemen(PC/MAC/Linux/Android/iOS);
  - Geen web plug-ins nodig;
  - De laatste HTML5 techniek;
 - De webbased software is compatibel met Google Chrome en Safari;
 - Remote toegang beveiligd door SSL/TLS-Certificaat.
• Inclusief 32GB USB-stick voor automatische back-ups.
• Compacte behuizing.
• Industriële SSD.

Voedingsingang
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Overzicht

Eigenschappen



Ethernet

Materiaal behuizing

Koeling

25W

Intel® Gigabit Ethernet

116mm x 112mm x 42 mm

Aluminium en plastic

Intel 3 jaar

Actief

0°C  -  +50°C

Processor

Maximaal aantal deurcontrollers

Maximaal aantal camera's

Maximaal aantal gebruikers

Intel i3

1000

1000

50.000 (10 credentials per gebruiker)

Aansluitingen

Opslagtemperatuur

Geïntegreerde 10/100/1000 netwerkaansluiting

CAT5

19V DC

RAM

Opslag

USB opslag

Grafische processor

8GB DDR3

60GB industriële SSD

32 Gb

Intel® HD Graphics 4000

Voeding

Modelnummer

Milieurichtlijnen

DC3217IYE

ACPI energiebeheer

Europa RoHS, China RoHS

19V, 65W DC voedingsadapter

Hardwaremanagement Spannings- en temperatuursensor

WAARSCHUWING: door het wijzigen van het type, grootte of frequentie, spanning en/of latentie van de PC of het geheugen kan: (1)de stabiliteit en 
de levensduur van het systeem, het geheugen en de processor verminderen; (2) er storingen optreden in de processor en andere systeemcompo-
nenten; (3) de systeemprestaties verminderen; (4) beschadigingen ontstaan door hitte of andere oorzaken en (5) de gegevensintegriteit van het sys-
teem in gevaar komen. Intel heeft het gebruik van het geheugen, in situaties waarin niet aan de specificaties voldoet, niet getest en geeft daarvoor 
geen garanties. Intel stelt zich niet aansprakelijk voor gebruik van het geheugen, waaronder bij gebruik met een gewijzigde klokfrequentie en/of 
spanning, voor een specifiek doel. Informeer bij de geheugenfabrikant voor garanties en aanvullende informatie.

Paxton kan zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de specificaties en productomschrijving. 

Intel, het Intel-logo, Intel Core, Pentium en Celeron zijn handelsmerken van de Intel Corporation in de V.S. en andere landen.

Elektrisch

Systeem

Hardware

Omgeving

Specificaties

Energieverbruik

Voedingsspanning

Communicatie

Kabeltype

Garantie

Afmetingen (b x h x d)

Kleur

Bedrijfstemperatuur

Zwart

N.V.T.
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