Net2 PaxLock

En komplett trådlös säkerhetslösning

Net2 PaxLock
Passerkontroll handlar om att kontrollera tillträde till lokaler, allt för att
skydda dig själv, din personal och din egendom. Net2 PaxLock jobbar
tillsammans med Paxtons moderna Net2 mjukvara, vilket ger dig en enkel
och smidig passerkontroll.
PaxLock är en mångsidig produkt, designad för att enkelt
komplettera din nuvarande dörrlösning och bli en del av
ditt passersystem. PaxLock kombinerar trådlös teknik med
en stilren batteridriven dörrbladsläsare, detta för att med
ett minimum av installationsinsatser kunna kontrollera
passager in och ut i din byggnad.

Dra nytta av fördelarna av trådlös
passerkontroll
• En idealisk lösning för platser där kabeldragning tidigare visat sig vara
krånglig och tidskrävande. Minimera arbetskostnaden som man ofta
associerar med kabeldragning till varje dörrmiljö.

Upptäck fördelarna med ett system som
rör sig bortom gränserna för traditionell
passerkontroll
• PaxLock kombinerar marknadsledande passerkontrollsfunktioner 		
med en mjukvara som är mycket enkel att använda.

En idealisk lösning för anläggningar med
begränsad budget
• Med PaxLock får du en kompakt lösning som sparar pengar åt alla 		
berörda, vad gäller installation och hårdvara.

Ett attraktivt utseende som förstärker
intrycket av din dörrmiljö
• PaxLock passar väl in i designade interiörer där utseendeet är viktigt.
Den borstade stålfinishen smälter väl in i de flesta miljöer.

Net2 PaxLock- En komplett trådlös säkerhetslösning,
oavsett dina krav
Din anläggning kan dra nytta av fördelarna med de trådlösa funktioner som Net2 PaxLock erbjuder, framförallt i områden
där kabeldragning är krångligt. En snabb och ekonomisk lösning som med Net2 PaxLock ger den trygghet som är självklar
för ett tillförlitligt säkerhetssystem, tillsammans med alla de andra fördelarna som Net2 mjukvaran ger.
En enkel men säker kostnadseffektiv lösning. Installera PaxLock när behovet finns, och utöka ditt passersystem i
samma takt som dina lokalers säkerhet behöver utökas. Ett attraktivt och mångsidigt alternativ, PaxLock är idealisk för
innerdörrar, öppna planlösningar och moderna miljöer.
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