
Als u dacht dat elektronisch toegangsbeheer voor u te duur was, maak dan eens kennis met

de NetAXS-123. Voor dit gebruiksvriendelijke systeem heeft u geen aparte pc nodig die 

24 uur per dag, 7 dagen per week draait. Zelfs een netwerk hoeft niet gebruikt te worden.

Dankzij de webbrowser functie is de bediening eenvoudig en mocht u de NetAXS-123 op uw

netwerk aansluiten, dan kunt u uw toegangsbeheer ook op afstand uitvoeren. Deze oplossing

groeit met uw bedrijf mee en maakt het mogelijk op een betaalbare manier elke toegevoegde

toegang per deur te beheren. Toegangsbeheer was nog nooit zo eenvoudig.

NetAXS-123

Betaalbaar toegangsbeheer

Met de NetAXS-123 kunt u uw bedrijf beveiligen, de toegangsrechten van medewerkers

beheren en gemakkelijk rapporten uitdraaien, zonder dat u daar een speciale pc of een

netwerk voor nodig hebt. Deze oplossing is ideaal voor kleinere faciliteiten als restaurants,

winkels, praktijken en fitnesscentra. Dankzij de schaalbaarheid van het systeem kunt u precies

zoveel toegangsbeheer inkopen als u nu nodig hebt en later deuren toevoegen als dit vanwege

de groei van uw bedrijf noodzakelijk is. De NetAXS-123 kan eventueel worden aangesloten op

een TCP/IP-netwerk. U kunt locaties dan op elk moment, waar u ook bent, op afstand beheren

door u via uw webbrowser aan te melden. De NetAXS-123 is de laatste toevoeging in ons

aanbod van web based toegangsbeheersystemen, van klein tot groot.

VOORDELEN

• Eenvoudig te beheren en 
te onderhouden

• Eenvoudig te installeren

• Groeit mee met uw bedrijf

• Betaalbare oplossing

• Efficiënte bediening

Effectief en eenvoudig toegangsbeheer voor één, twee 
of drie deuren.

Productkenmerken:
• Stand-alone toepassing waarbij de webbrowser kan worden

gebruikt om het systeem ook zonder netwerk lokaal te beheren

• Optioneel aan te sluiten op een netwerk of het internet, zodat u
uw toegangsbeheer op afstand kunt uitvoeren

• Dankzij het modulaire ontwerp kunnen extra deuren op een
eenvoudige en betaalbare manier worden toegevoegd

• Deursloten kunnen vanaf het paneel worden gevoed, waardoor
er geen extra voedingen nodig zijn

• Als er OmniClass™ lezers worden aangesloten, kan de toegang
vanaf beide zijden van de deur worden beheerd

• Keuze uit behuizingen voor verschillende installaties:

– Compacte kunststof behuizing voor montage bij de deur

– Standaard metalen behuizing voor traditionele montage

• Minder bekabeling en dus lagere installatiekosten dankzij
ingebouwde voeding of PoE-voeding



NetAXS-123
Eenvoudig toegangbeheer

Typenummer Omschrijving
OmniClass™ lezers

OM30BHONCS OmniClass-lezer voor montage op deurstijl of muur, zwart, 55 mA nom./113 mA
max. @ 12 VDC

OM45BHONCS OmniClass-lezer voor montage op inbouwdoos of muur, zwart, 55 mA nom./ 
121 mA max. @ 12 VDC

OM55BHONCS
OmniClass-lezer voor montage op inbouwdoos of muur, zwart met toetsentableau,
85 mA nom./116 mA max. @ 12 VDC
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TYPEVOEDINGBEHUIZING

NX3MPS Standaard metalen behuizing met voeding en 
accu voor drie deuren

12 VDC

12 VDC

12 VDC

ACCESSOIRES

Kaarten
OKP0N34 34-bits bedrukbare kaart, proximity
OKK2N34 34-bits Sleutelhanger, proximity

>3
Deuren

Via een downstream RS-485 databus is elke gewenste combinatie van bovenstaande componenten mogelijk, 
tot 30 panelen en in totaal 93 deuren.

OM30BHONCS OM45BHONCS OM55BHONCS
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NX1P Compacte kunststof behuizing voor één deur

NX2P Compacte kunststof behuizing voor twee
deuren

NX1MPS Standaard metalen behuizing met voeding en
accu voor één deur

NX2MPS Standaard metalen behuizing met voeding en
accu voor twee deuren


