Net2 PaxLock
En komplet trådløs sikkerhedsløsning

Net2 PaxLock
Adgangskontrol handler om at kontrollere adgangen til
ejendommen, eller et specifikt område i bygningen, for
at beskytte dit personale og dine ejendele. Net2 PaxLock
arbejder problemfrit sammen med Paxtons Net2 software,
og giver dig nem, enkle elektronisk adgangskontrol.
Net2 PaxLock er et alsidigt produkt, udformet som en simpel
erstatning for det nuværende dørgreb, og en perfekt tilføjelse til dit
Net2 systemet. Net2 PaxLock kombinerer trådløs elektronisk sikring
med et stilfuldt slankt dørgreb. En enkel måde at sikre og kontrollere
adgangen i en bygning. Net2 PaxLock installeres hurtigt med et
minimum af indgreb, da det bl.a. ikke kræver netforsyning.

Nyd bekvemmeligheden af trådløse
adgangskontrol
• Ideel til steder, hvor kabling tidligere har vist sig at være vanskelig.
Minimér de ulemper der ofte er forbundet med kabling til hver
enkelt dør

Oplev fordelene ved et system, der bevæger
sig ud over standalone adgangskontrol
• Net2 PaxLock kombinerer de markedsledende Net2 adgangskontrol
funktioner med en software som er meget enkel at anvende

Ideal løsning til de omkostningsbevidste
• Net2 PaxLock giver en økonomisk og kompakt løsning, hvor der
spares penge på kabling og hardware

Attraktiv smal enhed som nemt
komplementerer dine omgivelser
• Perfekt til designede interiører, hvor æstetikken er vigtig. Satin krom
finishen passer perfekt til de fleste lokaliteter

Net2 PaxLock - En komplet trådløs sikkerhedsløsning - Uanset
dine krav
Din site vil kunne drage fordel af de trådløse funktioner som Net2 PaxLock tilbyder, især i områder hvor kabelføring er
vanskelig. Installationen af Net2PaxLock er en hurtig og økonomisk løsning. Net2 PaxLock giver ro i sjælen, når man ved
løsningen kommer fra et pålideligt sikkerhedssystem med alle fordelene fra den anerkendte Net2 software.
Net2 PaxLock kan monteres efterhånden som behovet opstår, eller budgettet tillader det. Net2 PaxLock er en ideal
lowcost udvidelse til et eksisterende system. Net2 PaxLock er en attraktiv og alsidig løsning, som er ideel til indvendige
døre hvor sikkerhedsniveauet er lavt. Net2 PaxLock passer ind overalt, lige fra moderne åbne plan løsninger til historiske
bygninger.

Skoler og universiteter

Virksomheder

• Klasseværelser

• Banker og finansielle bygninger

• Kollegier

• Fabrikker

• Personalerum og kontorer

• Private kontorer
• Detailbutikker

Sundhedssektoren
• Private behandlingshjem og patientværelser

Værelser på

• Medicin rum

• Vandrehjem

• Arkiv og journal rum

• Plejehjem

Fritid

Offentlige bygninger

• Hoteller

• Kirker

• Fitnesscentre

• Rådhuse

• Sports klubber

• Biblioteker
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