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Slimme en eenvoudige toegangscontrole
en deurintercom oplossingen

Catalogus

Deurintercom systeem
Net2 Entry is een deurintercom systeem wat
volledig stand-alone kan werken of onderdeel kan
uitmaken van het online Net2 toegangscontrole
systeem, waarbij het intercom paneel alle belangrijk
deurintercom en toegangscontrole functies
omvat. Net2 Entry is een schaalbare oplossing, en
is uitbreidbaar tot maximaal honderd panelen en
duizend monitoren.
 Maar 3 modules - monitor, paneel en deurcontroller
 Inbraak alarm integratie - schakel het inbraak alarm
systeem in via het Net2 Entry paneel voor extra gemak
 Digitale Pan/Tilt camera functie zo kan de hoek van het
camerabeeld worden aangepast
 Low light gevoelige camera - voor een perfect beeld
overdag en in de avond
 SIP compatibel - open de deur vanaf smartphone, tablet
of PC*
* App van derden benodigd

Deurintercom systeem

Net2 Entry

Uitbreidbaar tot 100 panelen

Uitbreidbaar tot 1000 monitoren
Net2 Entry controller

Net2 Entry
VB paneel

BINNENZIJDE

Net2 Entry monitor

Net2 Entry
Touch paneel

Net2 Entry
Het slimme en simpele deurintercom systeem
 Verkrijgbaar in drie varianten: Net2 Entry Touch-paneel met
een geavanceerd 7 inch kleuren touchscreen , Net2 Entry
Standaard-paneel in antraciet grijs en het Net2 Entry VB paneel
in vandaal bestendig RVS

Net2 Entry - Touch paneel, opbouw
NIEUW
http://paxton.info/2052

Artikelnummer

337-620-NL

Adviesprijs

312 mm

BUITENZIJDE

€1999.00

 Panelen zijn beschikbaar met een inbouwbehuizing,
opbouwbehuizing of opbouwbehuizing met regenkap toepasbaar in verschillende omgevingen
 Personaliseer het Net2 Entry Touch-paneel met meerdere
thema's en gebruikers afbeeldingen voor snelle visuele
herkenning

127 mm

Net2 Entry - Touch paneel, inbouw
NIEUW

 Voeg een externe IP-camera toe voor een beter overzicht
 Multiformat leest Paxton en MIFARE® technologie kaarten en
tags

http://paxton.info/2052

Artikelnummer

337-600-NL

Adviesprijs

345 mm

 Video voicemail, stelt bezoekers in staat een videoboodschap
achter te laten

€1999.00

160 mm

 Net2 Entry Touch panel - Winnaar 2017 van
iF Design Award en Red Dot Award: Product
Design

Net2 Entry - Touch paneel, opbouw
met regenkap
NIEUW
Al onze Entry panelen zijn voorzien van
Multiformat techniek, dit houdt in dat
ze Mifare, Desfire, EM en Paxton tags en
kaarten lezen.

http://paxton.info/2052

Artikelnummer

337-610-NL

Genuine HID-Technologie kan
geactiveerd worden door middel van een
activatie kaart.

Adviesprijs

312 mm
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€1999.00

127 mm

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com

http://paxton.info/2052

http://paxton.info/2052

Artikelnummer

337-520-NL

Adviesprijs

Artikelnummer

€1199.00

337-420-NL

294 mm

Net2 Entry - Paneel

294 mm

Net2 Entry - VB paneel, opbouw

Adviesprijs

€799.00

109 mm

109 mm

http://paxton.info/2052

http://paxton.info/2052

Artikelnummer

Adviesprijs

Artikelnummer

€1199.00

337-400-NL

345 mm

Net2 Entry - Paneel, inbouw

345 mm

Net2 Entry - VB paneel, inbouw

337-500-NL

Adviesprijs

€799.00

160 mm

160 mm

http://paxton.info/2052

http://paxton.info/2052

Artikelnummer

Adviesprijs

Artikelnummer

€1199.00

337-410-NL

300 mm

Net2 Entry - Paneel, opbouw met
regenkap

300 mm

Net2 Entry - VB paneel, opbouw met
regenkap

337-510-NL

Adviesprijs

€799.00

115 mm

Net2 Entry - Monitor

115 mm

Net2 Entry - Monitor bureau standaard
100 mm

Adviesprijs

€369.00

Artikelnummer

186 mm

337-847-NL

Adviesprijs

€22.00

104 mm

Artikelnummer

337-286-NL

http://paxton.info/2057

170 mm

http://paxton.info/2057

160 mm

http://paxton.info/2062

http://paxton.info/2062

Artikelnummer

Adviesprijs

Artikelnummer

€565.00

337-773-NL
236 mm

Adviesprijs

320 mm

Net2 Entry - Uitbreidings switch

320 mm

Net2 Entry - Controller

337-727-NL

€220.00

236 mm

www.paxton-benelux.com
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Starterskits en demokoffers

22

Deurintercom systeem
Starterskits en demokoffers

Touch Paneel kits

Een starterskit bevat alles wat u nodig heeft om een deur te
voorzien van toegangscontrole en deurintercom

Bekijk de nieuwe Net2 Entry Video
Laat uw klanten de voordelen van ons slimme en
simpele deur intercom oplossing zien met onze
slechts twee minuten durende nieuwe
Net2 Entry-video.
 Ontdek de volledige Net2 Entry reeks, inclusief
het nieuwe touch paneel
 Slechts 3 modules nodig 'auto detect' functie
zorgt voor eenvoudige installatie
 Ontdek een schaalbare oplossing die op
verschillende locaties toepasbaar is
Bekijk de video hier:
http://paxton.info/3026

Net2 Entry - Touch paneel, opbouw
- 1 deur kit
http://paxton.info/2052

Artikelnummer

337-625-NL

Adviesprijs

€2799.00

Net2 Entry - Touch paneel, inbouw
- 1 deur kit
http://paxton.info/2052

Artikelnummer

337-605-NL

Adviesprijs

€2799.00

Net2 Entry - Touch paneel, opbouw
met regenkap - 1 deur kit
http://paxton.info/2052

Artikelnummer

337-615-NL

Adviesprijs

€2799.00

Demo case
Net2 Entry - Touchpaneel
De demo koffer bestaat uit een Net2 Entry touchpaneel
op een demo standaard met ingebouwde PoE switch,
Net2 Entry monitor met bureau standaard en een set
demonstratie kaarten en tags.
Artikelnummer

337-630-NL

Adviesprijs

€869.99*

*Demonstratie units worden aangeboden voor speciale netto prijzen.
Let op prijs is zonder handelings- en verzend kosten. Max 1 per klant

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com

Vandaal bestendige kits

Standaard kits

Net2 Entry - VB paneel, opbouw - 1
deur kit

Net2 Entry - Kunststof paneel,
opbouw - 1 deur kit

http://paxton.info/2052

Artikelnummer

337-525-NL

Adviesprijs

€1999.00

Net2 Entry - VB paneel, inbouw - 1
deur kit
http://paxton.info/2052

Artikelnummer

337-505-NL

Artikelnummer

337-515-NL

Artikelnummer

337-425-NL

Adviesprijs

€1599.00

Net2 Entry - Kunststof paneel,
inbouw - 1 deur kit
Adviesprijs

€1999.00

Net2 Entry - VB paneel, opbouw
met regenkap - 1 deur kit
http://paxton.info/2052

http://paxton.info/2052

http://paxton.info/2052

Artikelnummer

337-405-NL

Adviesprijs

€1599.00

Net2 Entry - Kunststof paneel,
opbouw met regenkap - 1 deur kit
Adviesprijs

€1999.00

http://paxton.info/2052

Artikelnummer

337-415-NL

Adviesprijs

€1599.00

Demo case
Net2 Entry - Standaard
De demo koffer bestaat uit een Net2 Entry Standaard
paneel op een standaard met ingebouwde PoE
switch, Net2 Entry monitor met bureau standaard en
een set demonstratie kaarten en tags.
Artikelnummer

337-430-NL
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Deurintercom systeem

Adviesprijs

€659.00*

*Demonstratie units worden aangeboden voor speciale netto prijzen.
Let op prijs is zonder handelings- en verzend kosten. Max 1 per klant

www.paxton-benelux.com

support@paxton-benelux.com

Net2 Entry

Het simpelste IP deurintercom
systeem beschikbaar

Net2 Entry
Nieuwste generatie intercom met verbeterde functionaliteiten
voor veelzijdige beveiliging en gebouwbeheer
Net2 Entry is het meest gebruiksvriendelijke deurintercom systeem dat op het moment verkrijgbaar is. Het systeem is
ontworpen door Paxton; een toonaangevende fabrikant op het gebied van toegangscontrole. Eenvoudig te installeren
en door het stijlvolle design toepasbaar in iedere omgeving.
Net2 Entry maakt het mogelijk een persoon te identificeren voordat er toegang wordt gegeven tot het gebouw. De
persoon wordt geïdentificeerd door ‘high quality’ audio en video waarna u via het touchscreen eenvoudig de deur
opent. Door de integratie met het Net2 toegangscontrolesysteem, kunnen gebruikers ook toegang krijgen met een
kaart, tag of pin.

Snelle en makkelijke installatie
• Maar 3 modules nodig - monitor, paneel en controller
• ‘auto detect’ functie zorgt voor eenvoudige installatie
• Geschikt voor zowel kleine als zeer grote installaties
• Geen complexe aansluitschema’s of losse modules
• Kunststof of RVS panelen beschikbaar met

een inbouwbehuizing, opbouwbehuizing of
opbouwbehuizing met regenkap

• Mogelijkheid tot integreren van tweede IP camera

Plug and play intercomsysteem
in 3 gemakkelijke stappen...

1.

Monteer de monitor, controller en
het paneel.

2.

Verbind de monitor, controller en het
paneel met elkaar.

3.

Het systeem detecteert automatisch
en is klaar voor gebruik!

Geavanceerde functies van het Net2 Entry systeem
Net2 Entry heeft nu nog meer mogelijkheden en geavanceerde functionaliteiten waardoor dit systeem in staat is om
uw klanten de ultieme beveiligingsoplossing te bieden.

Veelzijdig gebouwbeheer
• De optie groeperen maakt het eenvoudiger

om een oproep te doen wanneer er meerdere
gebouwen binnen één systeem zijn

• Met de digitale pan/tilt functie kan de hoek van
het camerabeeld worden aangepast

De oplossing die uw klant nodig
heeft
• Multiformat lezer – leest Paxton en
MIFARE® kaarttechniek

• Het standaard paneel is voorzien van
een verlicht keypad

• Monitor voorzien van deurbel ingang

Voor eenvoudige installatie en
gebruiksgemak
• Intelligent paneel voorzien van display
welke de gebruikersnaam duidelijk
toont

• Intuïtieve gebruikersinterface voor

het integreren van een IP overzichts
camera

www.paxton-benelux.com

Net2 Entry Touch Paneel
Het slimme deurintercom systeem met Premium Touch
Het Net2 Entry Touch Paneel is het nieuwste product wat is toegevoegd aan ons
toegangscontrole assortiment. Het paneel is voorzien van premium functies,
waaronder een duurzaam 7’’ kleuren touch screen, wat je de mogelijkheid geeft tot
personalisatie. De dynamische zoekfunctie zorgt ervoor dat het paneel geschikt is
voor bijna iedere locatie.

paxton.info/2796

Robuuste opbouw

Slimme en simpele gebruikers interface

Nu op nog meer locaties inzetbaar

• Eenvoudig bedienbaar via
het 7-inch touch screen

• Eenvoudig zoeken naar gebruikers
met de dynamische zoekfunctie

• Ringleiding aansluiting voor gebruikers
met een gehoorapparaat

• Duurzaam en chemisch versterkt glas

• Snelle visuele herkenning voor bezoekers
door het toevoegen van foto’s aan
de contacten in het adresboek

• Ruis onderdrukking zorgt voor
heldere audio in drukke gebieden

• Anti-reflectie coating voor optimaal
zicht in zonnige omstandigheden

Makkelijk te personaliseren

Eenvoud van een merk dat je vertrouwd

• Upload uw eigen logo op
het welkoms scherm
• Upload profiel foto’s om gebruikers
eenvoudig te vinden
• Personaliseer de achtergrond
van het paneel door een van
de 9 thema’s te selecteren

Internationale winaar van
design excellence
in Building Technology, 2017

• Te combineren met de bestaande
Net2 Entry producten en complete
Net2 toegangscontrole
• Snelle en makkelijke installatie door het
gebruik van 3 plug en play modules,
monitor, paneel en controller

• Easy read thema met een hoog contrast
voor verbeterde leesbaarheid
• De optie groeperen maakt het
eenvoudiger om een oproep te maken
op een locatie met meerdere gebouwen
• Beschikbaar als inbouw, opbouw en
opbouw met regenkap uitvoering

