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3 Net2 netwerk toegangscontrole
Ons netwerk gebaseerd toegangscontrole systeem 
Net2, kan via client software beheerd worden op één 
of meerdere PC's waarbij de database op een centrale 
locatie draait. Onze deurcontrollers zijn als bekabeld, 
draadloos of als deurbeslag leverbaar.
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5 Draadloze controllers - Net2 nano
6 Draadloze deurbeslagen - PaxLock Pro
7 PaxLock Pro accessoires
8 Gebouw beheer - I/O module
9 Net2 lezers en keypads
12 MIFARE® lezers & Net2 Caller ID lezer
13 Net2 kaarten en tags
15 Net2 software
16 Net2 accessoires & toebehoren

Deze catalogus is ontworpen om u te helpen een 
keuze te maken uit de juiste producten, zodat u 
eenvoudig een toegangscontrole systeem kunt 
samenstellen.

Paxton produceert een verscheidenheid aan 
beveiligingsoplossingen die geschikt zijn voor verschillende 
locaties en situaties. Onze één deur filosofie betekent dat 
deuren eenvoudig kunnen worden toegevoegd wanneer 
dat vereist is.

De nieuwe Paxton10 Bullet camera’s zijn er in twee formaten, 
geschikt voor verschillende omgevingen en situaties. 
De bullet camera’s zijn perfect voor duidelijk zichtbare 
wandmontage en bieden een effectief afschrikmiddel. 
Pagina 30
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Paxton10 PRO + CORE Bullet Camera’s

De Paxton10 Turret camera’s zijn breed inzetbaar en geschikt 
voor verschillende omgevingen en situaties. De turret 
camera’s kunnen daarnaast binnen en buiten toegepast 
worden en kunnen zowel aan de muur of aan het plafond 
gemonteerd worden. Doordat de infrarood LED’s naast de 
camera lens geplaatst zitten hebben turret camera’s geen 
last van infrarood reflectie. Pagina 30

Paxton10 PRO + CORE Turret Camera’s

NIEUW!

NIEUW!

Paxton10 Camera’s zijn voorzien van ingebouwde Paxton10 
Video management software, de dome camera is geschikt 
voor verschillende omgevingen en situaties. De dome 
camera’s zijn perfect voor plafondmontage, waardoor ze 
minder opvallend zijn. Pagina 30

Paxton10 Mini Dome CORE CameraNIEUW!

support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com



 � Net2 is het flagship toegangscontrole systeem van 
Paxton.

 � Een eenvoudig op IP netwerk gebaseerd systeem, breed 
inzetbaar of het nu gaat om één deur of honderden 
deuren.

 � Modulaire aanpak voor eenvoud en schaalbaarheid.

 � Simpele intuïtieve software.

 � Handige functies die verder gaan dan basis 
toegangscontrole.

 � Een complete oplossing van draadloze en bedrade 
toegangscontrole tot deurintercom systemen.

 � Tot 1000 deuren en 50.000 gebruikers.

Net2 netwerk 
toegangscontrole

Ons netwerk gebaseerde toegangscontrole systeem 
Net2, kan via client software beheerd worden op één 
of meerdere PC's waarbij de database op een centrale 
locatie draait. Onze deurcontrollers zijn bekabeld, 
draadloos of als deurbeslag leverbaar.
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LAN/WAN

Server PC

Exit 
drukknop

Net2 plus 
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€385,00654-772-NL
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€545,00682-813-NL€525,00682-531-NL
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Net2 plus 1 deur deurcontroller - 
PoE+, Metalen behuizing

Net2 plus 1 deur deurcontroller - 
PoE+, Kunststof behuizing

Net2 plus 1 deur deurcontroller - 
12V 2A voeding, Metalen behuizing

http://paxton.info/1302

Net2 plus 1 deur deurcontroller - 
12V 2A voeding, kunststof behuizing

Net2 nano 1 deur deurcontroller - 
12V 2A voeding, Kunststof behuizing

Net2 plus 1 deur deurcontroller - 
Kunststof behuizing

Net2 plus 1 deur deurcontroller

 � Deurcontroller geschikt 
voor 1 deur.

 � Communiceert met de Net2 
software door middel van 
Net2Air technologie via een 
Net2Air bridge.

 � Er is geen kabel nodig 
tussen de Net2 nano en 
Net2 software, wat de 
installatietijd aanzienlijk 
vermindert.

BEST SELLER 

BEST SELLER 

 � Deurcontroller geschikt voor 
1 deur.

 � On-board TCP/IP die 
het mogelijk maakt te 
communiceren over een 
LAN/WAN netwerk.

 � Kunnen ook met andere Net2 
plus controllers verbonden 
worden via een 'daisy chain' 
RS485-netwerk.

Unboxing video's 

Er is veel informatie over onze producten te vinden 
op de website en in de documentatie, maar om het u 
nog makkelijker te maken hebben we van een aantal 
producten handige unboxing video's gemaakt.  
Zo weet u op voorhand wat u koopt.

Bekijk de video's hier:
http://paxton.info/3031

 � Zo weet u meteen wat er in de doos zit.

 � Heeft u een idee van de afmetingen.

 � Weet u met welk ander product u het kunt gebruiken.

 � Wat de beste toepassing is.

 � In welke variaties het product ook verkrijgbaar is.

Draadloze controllerBedrade controller
Net2 nano

€239,00

Net2 plus

16
3 m

m

164 mm

34477-600-NL

http://paxton.info/3563

Net2Air bridge -  
Ethernet, PoE, kunststof behuizing
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LAN/WAN

PaxLock  
Pro

Server PC 

Net2Air  
bridge

support@paxton-benelux.com support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com www.paxton-benelux.com

 � Compatibel met een standaard 
Euro slotkast, wat zorgt voor snelle 
installatie.

 � Volledig geïntegreerd met het Net2 
toegangscontrole systeem. 

 � Communiceert draadloos met de 
Net2 software door middel van de 
Net2Air techniek.

 � Ingebouwde Multiformat kaartlezer.

 �  Geschikt voor binnendeuren en 
externe versie beschikbaar voor 
buitendeuren. 

Draadloze deurbeslagen
PaxLock Pro

support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com

Artikelnummer AdviesprijsArtikelnummer Adviesprijs

Net2Air bridge - 
Ethernet, PoE, kunststof behuizing 
Door zijn moderne en compacte uiterlijk is de Net2Air bridge speciaal 
ontworpen voor zichtbare montage aan de muur of het plafond. 
Middels de handige montageplaat is montage snel en eenvoudig. 

Meer over dit product: 
http://paxton.info/3563

16
3 m

m

164 mm

34

23
5 m

m

94 mm

23
5 m

m

94 mm

http://paxton.info/2004

http://paxton.info/2004

PaxLock Pro - Euro slotkast,  
EN179 kit

PaxLock - Insteekslot met 
dag schoot

32
5 m

m

74 74

PaxLock Pro - 
Euro blinde afdekplaat

http://paxton.info/3564

Demokoffer
PaxLock Pro
De demokoffer omvat alles wat u nodig heeft om uw 
klanten de Net2 PaxLock Pro in actie te laten zien.

 � Demo standaard met EN179 slotkast
 � PaxLock Pro (wit)
 � Standalone kaartpakket (x2 kaarten)
 � Batterijen

12
7 m

m

123 mm 93 mm

3764 mm

PaxLock Pro - Euro, Intern, Zwart

PaxLock Pro - Euro, Extern, Wit

PaxLock Pro - Euro, Intern, wit

PaxLock Pro - Euro, Extern, Zwart

http://paxton.info/3562

Artikelnummer Adviesprijs
€499,00900-100WT-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€499,00900-100BL-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€560,00900-200WT-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€560,00900-200BL-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€57,00900-051-NL

32
5 m

m

74 74

PaxLock Pro -
Euro profiel, 90-92mm

Artikelnummer Adviesprijs
€67,00900-054-NL

32
5 m

m

74 74

PaxLock Pro -
Euro profiel, 70-72mm

Artikelnummer Adviesprijs
€67,00900-053-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€67,00901-015-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€33,50901-020-NL

23
5 m

m

94 mm

http://paxton.info/2004

PaxLock - Insteekslot met dag/nacht 
schoot, 72mm

Artikelnummer Adviesprijs
€33,50901-010-NL

Artikelnummer Netto prijs
€420,00*900-900-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€239,00477-600-NL

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

50-54 mm 57-60 mm

PaxLock Pro -
50-54mm deur kit

PaxLock Pro -
57-62mm deur kit

Artikelnummer Adviesprijs
€27,00900-059-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€27,00900-060-NL

PaxLock Pro - 9mm krukstift

Artikelnummer Adviesprijs
€16,00900-071-NL

Euro DIN18251 installatietool

Artikelnummer Netto prijs
€79,00*900-080-NL

PaxLock Pro - 7mm krukstift
Artikelnummer Adviesprijs

€14,00900-070-NL

PaxLock Pro - 8mm gedeelde 
krukstift

Artikelnummer Adviesprijs
€16,75901-016-NL

Gebruik de PaxLock Pro - 8mm gedeelde 
krukstift voor een EN179 certificering

http://paxton.info/5059

Beschikbaar in zwart of wit:

*Wij adviseren PaxLock Pro deurbeslagen niet op drukke verkeersdeuren toe te passen.

23
5 m

m

94 mm

http://paxton.info/2006

PaxLock insteekslot met antipaniek 
functie - 72mm Euro slotkast

901-030-NL €80,40
Artikelnummer Adviesprijs

*Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op: prijs is zonder handelings- en verzend kosten.
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PaxLock Pro accessoires
Deze producten kunnen als aanvulling worden gebruikt bij de PaxLock Pro en de Paxton10 PaxLock Pro. 
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€221,10390-727-NL€219,00390-747-NL

€175,00324-110-NL€175,00323-110-NL

333-110-NL

353-110-NL

373-110-NL

373-120-NL

€154,00

€154,00

€154,00

€160,00

€450,00411-623-NL

€365,00385-710-NL

€345,00489-710-NL

http://paxton.info/1121http://paxton.info/1121

11
0 m

m

113 mm 

20
0 m

m

200 mm

32
0 m

m

236 mm

http://paxton.info/1346

http://paxton.info/1346

http://paxton.info/1346

Net2 I/O module - 12V 2A voeding, 
Kunststof behuizing

Net2 I/O module - Kunststof 
behuizing

Net2 I/O module

De Net2 I/O module is een eenvoudige, maar krachtige aanvulling 
op het Net2 toegangscontrole systeem. De module kan worden 
aangesloten naast een Net2 deurcontroller om bijvoorbeeld 
de verlichting aan en uit te schakelen of een lift naar de juiste 
verdieping te sturen. Wanneer een geldige tag of kaart wordt 
aangeboden aan de lezer, kan een I/O module via triggers en acties 
in de Net2 software geprogrammeerd worden om de verlichting, 
verwarming of andere elektrische apparatuur te schakelen. Deze 
acties kunnen worden geprogrammeerd voor een bepaalde tijd 
of in reactie op een specifieke Net2 gebeurtenis. Alleen direct 
aan te sluiten op een LAN/WAN verbinding. Integratie mogelijk 
met verlichting, verwarming en nog veel meer. 4 Ingangen en 4 
uitgangen per Net2 I/O module.

Proximity lezer - P200, op metaal te 
monteren 

Proximity lezer - P200

Proximity lezer - P75, Schroefklemmen

Proximity lezer - P75

Proximity lezer - P50

Proximity lezer - P38

78
 m

m

38 mm

10
0 m

m

50 mm

75 mm

14
3 m

m

75 mm

14
3 m

m

20
0 m

m

200 mm

20
0 m

m

200 mm

BEST SELLER 

76
 m

m

76 mm 

76
 m

m

76 mm 

Proximity vandaalbestendige lezer - 
Satijn Chroom

Proximity vandaalbestendige lezer 
- Chroom

http://paxton.info/1121 http://paxton.info/1121

Artikelnummer AdviesprijsArtikelnummer Adviesprijs

BEST SELLER 

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Vanaf productiejaar 2017 hebben de Proximity 
lezers (Net2 P50 Multiformat Mifare® lezer 
vanaf productie datum september 2021) de 
functionaliteit om HID™ 125kHz Proximity of 
HID™ te lezen, indien dit is ingeschakeld met 
de Genuine HID Technology™ activatiekaart. 
HID™ activatiekaarten zijn afzonderlijk 
verkrijgbaar. (zie kaarten en tags, pagina 16).

Let op! Net2 I/O modules zijn een aanvulling op 
een Net2 systeem. Het zijn geen deurcontrollers.

Gebouw beheer - I/O module
Wanneer een geldige kaart of tag wordt aangeboden aan 
een lezer, kan door middel van triggers en acties een I/O 
module worden aangestuurd om de verlichting, verwarming 
of een ander apparaat te schakelen.

 � Voorzien van alleen een netwerk aansluiting voor 
rechtstreekse verbinding met een LAN/WAN.

 � Integreer met verlichting, verwarming of een ander apparaat.

 � 4 ingangen en 4 relais uitgangen op een Net2 I/O module.

Net2 lezers
Deze lezers zijn geschikt voor gebruik met de Net2 
controllers. Ontworpen om naadloos te passen in elke 
omgeving, de verschillende type lezers bieden u een 
oplossing voor iedere locatie.

http://paxton.info/1121

http://paxton.info/1121

http://paxton.info/1121

http://paxton.info/1121
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14
3 m

m

75 mm

372-110-NL €107,20

http://paxton.info/1133

TOUCHLOCK RVS keypad - K75

10
0 m

m

50 mm

http://paxton.info/1133

€107,20352-110-NL

TOUCHLOCK RVS keypad - K50

14
3 m

m

89 mm 

http://paxton.info/1134

€120,00

TOUCHLOCK vandaalbestendig 
keypad

521-715-NL

14
3 m

m

75 mm

http://paxton.info/1132

€60,30

TOUCHLOCK keypad - K75

371-110-NL

10
0 m

m

50 mm

http://paxton.info/1132

€60,30

TOUCHLOCK keypad - K50

351-110-NL

375-120-NL €185,00

355-110-NL

375-110-NL

€180,90

€180,90

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Proximity keypad - KP75, Schroefklemmen

Proximity keypad - KP75

10
0 m

m

50 mm

14
3 m

m

75 mm

14
3 m

m

75 mmhttp://paxton.info/1135

http://paxton.info/1135

http://paxton.info/1135

Keypads

35 mm

89
 m

m

34 mm

10
2 m

m

61 mm

10
2 m

m

61 mm

€79,00

€79,00

361-003-NL

361-002-NL

360-864BL-NL €325,00

€167,50409-711SC-NL€379,00313-110-NL

€170,00595-248-NL€299,00500-010-NL

€199,00390-135-NL568-855-NL €199,00

http://paxton.info/1127

22
0 m

m

220 mm

http://paxton.info/1131http://paxton.info/1125

Proximity architecturale lezer - Mat 
Zwart 

Magneetkaartlezer - Satijn ChroomProximity lange afstand lezer

48
 m

m

60 mm

20

30

9 mm

58
 m

m

58 mm

106 mm 61 mm

10
4 m

m

Proximity inbouw lezer Proximity intercom lezer

Proximity marine lezer Proximity energie lezer

http://paxton.info/1128 http://paxton.info/1122

http://paxton.info/1124 http://paxton.info/1137

Inleg - Glas

Inleg - Steen

11
0 m

m

70 mm
360-864GG-NL €325,00

http://paxton.info/1127

Proximity architecturale lezer - 
Antraciet Grijs

11
0 m

m

70 mm

360-864SC-NL €325,00

http://paxton.info/1127

Proximity architecturale lezer - 
Satijn Chroom

11
0 m

m

70 mm

Artikelnummer Adviesprijs

Proximity keypad - KP50
Artikelnummer Adviesprijs
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Artikelnummer Adviesprijs

LAN/WAN

Deurcontroller

Lezer

Net2 Caller ID 
lezer

GSM

Net2 Server PC

support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com

12
5 m

m

87 mm

14
3 m

m

75 mm

10
0 m

m

50 mm

86
 m

m

55 mm
€74,00693-112-NL

€35,00695-573-NL

€2139,00692-152-NL€49,00692-148-NL

€2139,00692-053-NL€49,00692-448-NL€2139,00692-052-NL692-500-NL €49,00

€214,00371-125-NL€180,90375-130-NL

€168,00353-467-NL

Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/1402

Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/1402

http://paxton.info/1986

http://paxton.info/1402

Artikelnummer

Artikelnummer

ArtikelnummerArtikelnummer

Artikelnummer

ArtikelnummerAdviesprijs

Adviesprijs

AdviesprijsAdviesprijs

Adviesprijs

Adviesprijs

Net2 proximity clamshell kaarten - 
Set van 10

Net2 magneetstrip ISO 
kaarten - Set van 10

MIFARE® Classic 1K proximity ISO kaart - 
zonder magneetstrip

Net2 proximity ISO kaarten - 
met magneetstrip

Net2 proximity ISO kaart -  
zonder magneetstrip

Net2 kaarten en tags
Deze kaarten en tags zijn geschikt voor gebruik met het Net2 
systeem.

Net2 Caller ID lezer

x10

x10 x10

x500

x500 x500

Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/1767

Artikelnummer Adviesprijs

 http://paxton.info/2349

Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/1657

Proximity inbouwdoos lezer, 
MIFARE® 

MIFARE® RVS keypad - KP75

Net2 proximity Multiformat 
MIFARE® lezer - P50

http://paxton.info/1402

55
 m

m

86 mm 

55
 m

m

86 mm 

55
 m

m

86 mm 

20
0 m

m

200 mm

Net2 caller ID lezer - Kunststof 
behuizing

http://paxton.info/1727

460-210-NL €479,00

MIFARE® lezers
Deze lezers zijn geschikt voor gebruik met de Net2 controllers. 
Ontworpen om naadloos te passen in elke omgeving, de 
verschillende type lezers bieden u een oplossing voor iedere locatie. 

Sommige van onze lezers zijn voorzien van 
Multiformat techniek, dit houdt in dat ze 
Mifare, Desfire, EM en Paxton tags en kaarten 
lezen.  Het Mifare keypad leest alleen maar 
Mifare en Desfire.

Deze lezer maakt het mogelijk om met een telefoon een deur 
op afstand te openen. Het telefoonnummer van het toestel 
waarmee u belt wordt gebruikt als Net2 kaart en toegevoegd 
aan een gebruiker. De Caller ID lezer wordt voorzien van een 
SIM kaart, dit kan zijn een prepaid of abonnement. De Caller ID 
lezer kan geïnstalleerd worden tussen een Net2 lezer en elke 
Net2 deurcontroller, maar kan ook gebruikt worden zonder het 
aansluiten van een extra lezer. De Caller ID lezer wordt gevoed 
vanuit de lezerpoort van de deurcontroller en kan aangesloten 
worden op zowel lezerpoort 1 als 2. Wanneer een gebruiker de 
Caller ID lezer belt, wordt het nummer herkend en de laatste 8 
cijfers van het telefoonnummer worden omgezet naar Net2 als een 
kaartnummer. Er zijn geen kosten voor de beller, omdat de Caller ID 
lezer niet opneemt.

Toch is het systeem veilig omdat het twee verschillende 
nummers vereist, het telefoonnummer van de Caller ID lezer en 
het telefoonnummer waarmee gebeld wordt. Net2 gebruikt de 
laatste 8 cijfers van het telefoonnummer als een gebruikerskaart 
en zo zal het gebruik ervan worden gemeld als normale 
toegangsgebeurtenissen. 

Om een telefoonnummer als kaartnummer te gebruiken, voer de 
laatste 8 cijfers van het telefoonnummer in bij de Net2 gebruiker als 
kaartnummer. Het telefoonnummer 06 12345678 wordt 12345678 
als Net2 kaartnummer. 

Werkt met alle software versies van Net2.

55
 m

m

86 mm 
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Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com

83
 m

m

14 mm

43
 m

m

34.4 mm

28 mm

49
 m

m

11 mm

43
 m

m

14 mm

55 mm

85
 m

m

25 mm

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/2761

€65,00125-201-NL€35,00

€350,00

125-001-NL

125-010-NL

http://paxton.info/1402

€49,00660-100-NL

http://paxton.info/1402

€40,20698-574BL-NL

http://paxton.info/6378

€54,00690-333-NL

Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/1402

€49,00695-644-NL

http://paxton.info/1658

€47,00690-222-NL

 http://paxton.info/1986

€49,00695-150-NL

Wiegand Activatie kaart met 
Genuine HID Technology™ 

Artikelnummer Adviesprijs

Net2 software
Net2 Lite bevat alle toegangscontrole functies voor het 
beheren van toegangsrechten en rapportages van gebruikers. 
Andere functies zijn onder andere meerdere werkstations, 
CCTV, inbraak alarm integratie en plattegronden. 

Net2 Pro heeft alle mogelijkheden van de Net2 Lite software 
met als extra geavanceerde functies, zoals timesheet en 
timeline, geavanceerde beheerders, brandalarm en multi-
partitie inbraakalarm integratie, security lockdown, anti-
passback en kaart designer software.

Net2 proximity sticker tags - Set 
van 10

Net2 Horlogetag Zilver - 
Set van 10

MIFARE Classic® 4K tags - set van 10Net2 handsfree kaart

Net2 handsfree tag

125Khz ISO Proximity Licentie kaarten met Genuine 
HID Technology™ 

Net2 proximity tags - Set van 10

Genuine HID-technologie (TM) 125 kHz licentiekaarten en Wiegand 
activatiekaarten zijn voor gebruik met de door het      symbool 
aangeduide Net2-lezers (op blz. 11 t/m 13) om de HID (TM) 125 kHz 
Proximity of HID (TM) Wiegand functionaliteit te activeren. 

 

x10

x1

Genuine HID Technology (TM) licentie activatie kaarten

Net2 kaarten en tags

Artikelnummer Adviesprijs
€40,20698-574SL-NL

Net2 Horlogetag Zwart- 
Set van 10

http://paxton.info/1402

83
 m

m

14 mm

Artikelnummer Adviesprijs
€599,00930-010-NL

Net2 software - Pro

Net2 software - Lite

http://paxton.info/1380

http://paxton.info/2427

Alleen te downloaden

 Net2Online & Paxton Connect app

Gemakkelijk toegang tot uw Net2 systeem, waar ter wereld 
u ook bent.  Flexibel locatiebeheer via een browser met 
Net2Online en vanuit de Paxton Connect app.

Functionaliteiten: 

 � Gebruikers beheer

 � Creëer aanwezigheid rapporten

 � Open en sluit deuren

 � Bekijk rapporten en real-time gebeurtenissen

 � Creëer en beheer tijdschema’s

 � Creëer en beheer autorisaties

 � Lockdown bedienen

Download gratis de Paxton Connect app:

http://paxton.info/3471

*  Niet beschikbaar met draadloze producten.
 

Functies Net2 software

Client software • •

Paxton Connect app** - •

Net2Online webbased client*** - •

Kosteloze upgrades • •

CCTV integratie • •

Triggers en Acties • •

Basis integratie met inbraaksysteem* • •

Entry deurintercom integratie • •

Biometrische integratie • •

Gebeurtenissen en rapporten • •

Gratis SDK voor diepgaande integratie 
mogelijkheden

• •

Web API voor diepgaande integratie 
mogelijkheden

• •

ANPR Kenteken integratie • •

Specifieke dagen - •

Geavanceerde beheerders bevoegdheden - •

Uitgebreide rapportages - •

Timesheet en timeline* - •

Kaart designer - •

Roll call en aanwezigheidsoverzicht* - •

Brandalarm integratie* - •

Anti-passback* - •

Lockdown* - •

Multi-partitie inbraakalarm integratie* - •

Gebieden - •

Gepersonaliseerde welkomstpagina - •

Personen tellen en bezettings- 
beheer functie 

- •

Checkpoint controle - •

support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com
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Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer AdviesprijsArtikelnummer Adviesprijs

Proximity handsfree interface -
Kunststof behuizing

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer AdviesprijsArtikelnummer Adviesprijs

support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com

* Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op prijs is zonder handelings- en verzend kosten 

108 mm 

17
5 m

m

115 mm 

19
 m

m
75

 m
m

90
 m

m
37

 m
m

145 mm 115 mm 

19
 m

m
75

 m
m

998-241-NL €49,00

€93,80214-326-NL

350-910-NL €110,00514-326-NL €79,00

32
0 m

m

236 mm€129,00857-250-NL

Paxton 12V 2A DC voeding - 
Kunststof behuizing

http://paxton.info/1341http://paxton.info/1341

http://paxton.info/1341

http://paxton.info/1252

60 mm

90 m
m

 

16
7 m

m

58 mm

€20,10696-100-NL

€99,00857-090-NL

Proximity handsfree kaart houder - 
Zuignap, Set van 5

 http://paxton.info/1252

Paxton 12V 2A DC voeding - 
zonder behuizing

Paxton 12V 1A DC voeding - 
Kunststof behuizing

Oem desktop lezer -  
keyboard uitgang

Net2 desktop lezer - Proximity en 
magneetstrip 

Net2 desktop lezer, USB

BEST SELLER 

http://paxton.info/1402

SPECIAL

56 mm

97
 m

m
 

€6,70696-400-NL

http://paxton.info/1634

Proximity ISO kaart houder - Helder, 
Set van 5

http://paxton.info/1252

820-002-NL €6,00

http://paxton.info/4272

Proximity kaartlezer functie kaart – 
Led dimmen

55
 m

m

86 mm 820-001-NL €6,00

http://paxton.info/4271

Proximity kaartlezer functie kaart – 
Stille werking

55
 m

m

86 mm 

Net2 accessoires en toebehoren

120 mm 

12
0 m

m

95
m

m

86 mm 

59
 m

m

50 mm 

106 mm

€8,00310-750-NL

€20,10310-300-NL

€190,00166-110-NL

€134,00593-721-NL

€42,00376-310-NL€42,00356-310-NL

10
0 m

m

50 mm

14
2 m

m

75 mm

http://paxton.info/205

http://paxton.info/205 http://paxton.info/1841

http://paxton.info/519

Paxton inbouwdoos adapter -  
P75 serie

Proximity In / Uit  lezer cover - P50, 
zwart

Paxton marine exit drukknop

Paxton exit drukknop - E75

http://paxton.info/205

Paxton exit drukknop - E50

Paxton Net2 lezer kabel - 10 aderig, 
halogeenvrij, 100m rol

 http://paxton.info/1235

37
 m

m

41 mm

Paxton lezer poort connector - Set 
van 5

http://paxton.info/1328

325-030-NL €43,00*
Netto prijsNetto prijs

http://paxton.info/1358

477-222-NL €154,00

BEST SELLERNet2

Net2
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http://paxton.info/1588

€13,40

Easyprox accu pakket - 4 x AA high 
capacity

746-003-NL

http://paxton.info/1707

€985,00*

Paxton support - Hele dag

227-356-NL

Demokoffer
Net2 plus

De demokoffer bestaat uit een Net2 plus, P50 kaartlezer, 
KP50 proximity keypad, E38 Exit drukknop, Net2 
Pro software, Net2 USB desktoplezer en een setje 
demonstratie kaarten en tags.

http://paxton.info/3564

Artikelnummer Netto prijs
541-427-NL €365,00*

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

*support wordt aangeboden voor een netto prijs 

http://paxton.info/2094

€79,99

Enkelvoudige midspan PoE injector 
802.3at

477-400-NL
Artikelnummer AdviesprijsArtikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Netto prijs

14
0 m

m

65 mm
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 � Slechts 3 modules - monitor, paneel en deurcontroller.

 � Premium, standaard, audio en vandaalbestendige 
oplossingen beschikbaar. 

 � Inbraak alarm integratie - schakel het inbraak alarm 
systeem in via het 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*.

Entry deurintercom systeem

Entry is een deurintercom systeem wat volledig 
standalone kan werken of onderdeel kan uitmaken 
van het online Net2 toegangscontrole of Paxton10 
systeem. Entry is een schaalbare oplossing en is 
uitbreidbaar tot maximaal honderd panelen en 
duizend monitoren.

* App van derden benodigd 



Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

30
0 m

m

115 mm

30
0 m

m

115 mm

33
6 m

m

150 mm

33
6 m

m

151 mm

29
6 m

m

110 mm

29
5 m

m

110 mm

 http://paxton.info/2052

€835,00

Entry - Paneel, opbouw met 
regenkap

337-410-NL

 http://paxton.info/2052

Entry - Paneel, inbouw

 http://paxton.info/2052

 http://paxton.info/2052

€1259,00

Entry - VB paneel, opbouw met 
regenkap

337-510-NL

 http://paxton.info/2052

Entry - VB paneel, inbouw

Entry - Paneel, opbouw

 http://paxton.info/2052

Entry - VB paneel, opbouw

€835,00337-400-NL

€835,00

€1259,00337-500-NL

337-420-NL€1259,00337-520-NL

Entry - Uitbreidings switch

32
0 m

m

236 mm

32
0 m

m

236 mm

http://paxton.info/2062

€220,00337-773-NL

http://paxton.info/2062

€595,00

Net2 Entry - Controller

337-727-NL

Paxton10 Deurcontroller -  
12V 2A voeding, kunststof behuizing

32
0 m

m

236 mm€525,00010-751-NL

http://paxton.info/5982

Net2 Paxton10

31
2 m

m

127 mm

34
5 m

m

150 mm

31
2 m

m

127 mm

 http://paxton.info/2052

€2099,00

Entry - Touch paneel,  
opbouw met regenkap

337-610-NL

 http://paxton.info/2052

Entry - Touch paneel, 
inbouw

€2099,00337-600-NL

 http://paxton.info/2052

€2099,00

Entry - Touch paneel, 
opbouw

337-620-NL

 � Verkrijgbaar in drie varianten: Entry Touch paneel met 
een geavanceerd 7 inch kleuren touchscreen, Entry 
Standaard paneel in antraciet grijs en het Entry VB paneel 
in vandaalbestendig RVS.

 � Panelen zijn beschikbaar met een inbouwbehuizing, 
opbouwbehuizing of opbouwbehuizing met regenkap.

 � Monitoren zijn verkrijgbaar in drie varianten: Premium, 
Standaard en Audio, met of zonder hoorn.

 � Entry panelen en monitoren zijn te gebruiken met Net2 
en Paxton10. 

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

 � Voeg een externe 3rd Party IP-camera toe voor een beter 
overzicht.

 � Multiformat leest onder andere Paxton en MIFARE® 
technologie kaarten en tags.

Entry  
Touch paneel

Entry  
Standaard

monitor

Uitbreidbaar tot 100 panelen Uitbreidbaar tot 1000 monitoren

Net2 Entry controller

Entry  
VB paneel

Entry
Het slimme en simpele deurintercom systeem voor 
Net2 en Paxton10

Al onze Entry panelen zijn voorzien van 
Multiformat techniek, dit houdt in dat ze 
Mifare, Desfire, EM en Paxton tags en kaarten 
lezen. 
 
     Genuine HID-Technologie kan 
geactiveerd worden door middel van een 
activatie kaart.

Entry  
Premium
monitor

20 Entry deurintercom systeem
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Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Demokoffer

Demokoffers
De Paxton demokoffers kunnen bij de klant op locatie 
gebruikt worden om het systeem te demonstreren.  
Een demokoffer is de ideale salestool om u en uw klanten 
te overtuigen van de mogelijkheden die Paxton te bieden 
heeft.

€1319,00*

Entry - Touch

337-635-NL

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

 

Demokoffer

€715,00*

Entry - Standaard

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

337-430-NL

 Genuine HID-technologie (TM) 125 kHz 
licentiekaarten zijn voor gebruik met de door met 
symbool aangeduide Entry Buitenposten. om de HID 
(TM) 125 kHz Proximity functionaliteit te activeren is 
er een Genuine HID Technology™ activatiekaart 
verkrijgbaar. (zie kaarten en tags, pagina 16)

De demokoffer bestaat uit een Entry Touch paneel op 
een demo standaard met ingebouwde PoE switch, 
Premium monitor met bureau standaard en een set 
demonstratie kaarten en tags.

De demokoffer bestaat uit een Entry Standaard 
paneel op een standaard met ingebouwde PoE 
switch, Entry Standaard monitor met bureaustandaard 
en een set demonstratie kaarten en tags.

http://paxton.info/3564

Artikelnummer Netto prijs

http://paxton.info/3564

Artikelnummer Netto prijs

* *

158 mm

13
0 m

m

http://paxton.info/2057

€165,00

Entry - Audio binnenpost

337-270-NL

Entry - Audio binnenpost
met hoorn

204 mm

16
0 m

m

€185,00337-272-NL

http://paxton.info/2057

• Flexibele installatie mogelijkheden; kan als opbouw aan de muur gemonteerd worden of gebruikt worden met een optionele bureaustandaard.

• Configureerbare actieknoppen die gebruikt kunnen worden om deuren te sturen of verschillende acties binnen het Net2 toegangscontrole systeem te starten. 

• De standaard monitor is voorzien van een potentiaal vrij relais, waardoor het mogelijk is om een externe zoemer of flitser aan te sturen tijdens de oproep.

• Voorzien van deurbelinput.

Entry Standaard monitor

204 mm

16
0 m

m

251 mm

16
0 m

m

http://paxton.info/2057

€835,00 

Entry - Premium monitor 
met hoorn

337-292-NL

http://paxton.info/2057

€815,00 

Entry - Premium monitor

337-290-NL

http://paxton.info/2057

€365,00

Entry - Standaard monitor

337-280-NL
158 mm

13
0 m

m http://paxton.info/2057

€385,00

Entry - Standaard monitor 
met hoorn

337-282-NL
206 mm

16
0 m

m

http://paxton.info/2057

€59,00

Entry - bureaustandaard

337-294-NL 165 mm

140 mm

13
5 m

m

De Entry Standaard monitor heeft een simpel en strak vormgegeven ontwerp met 
een 4.3 inch capacitief touchscreen. De oproep kan handsfree of met de hoorn 
beantwoord worden en de deur stuurt u eenvoudig open via het touchscreen.  
De gebruikersinterface is naar wens in te richten met diverse thema’s en screensavers. 
Door het pop-up menu heeft u de belangrijkste functies altijd beschikbaar.

23Entry deurintercom systeem
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Entry

• Gebruik standalone toegangscontrole op ieder Entry paneel.

• Eenvoudig gebruikersbeheer met behulp van de standalone 
kaart- en tag pakketten.

• Breid bestaande standalone systemen uit met een 
deurintercom systeem.

• Combineer met andere Paxton standalone producten om 
een volledig standalone systeem te bouwen waarmee u met 
dezelfde kaart of tag de deur kunt openen pagina 44.

Entry werkt ook in standalone modus voor een snelle 
en eenvoudige installatie. Het beheer is eenvoudig te 
doen via de standalone kaart- en tag pakketten. Biedt 
uw klant een flexibel systeem dat kan groeien met 
de behoeften van uw klanten en is zeer eenvoudig te 
upgraden naar een Net2 of Paxton10 systeem. 

Entry werkt ook Standalone

Entry 
Touch paneel  

Entry  
Premium Monitor  

Net2 Entry 
controller 

BUITENZIJDE

Voor het Standalone Entry systeem is een  
verbinding met een netwerk of server niet vereist

Bekijk de Entry Video
Toon uw klanten de voordelen van ons eenvoudige video 
deurintercom systeem in slechts twee minuten, met de Entry video.

 � Slechts 3 componenten die automatisch detecteren bij installatie

 � Ontdek een schaalbare oplossing voor een reeks aan locaties

Bekijk de video hier: 
http://paxton.info/3019

24 Entry deurintercom systeem
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 � Eenvoudig te offreren en configureren, bouw een compleet systeem met 
slechts vijf componenten.

 � Webbased software - geen installatie of plug-ins vereist.

 � De webbased interface en gratis app bieden remote toegang tot het 
Paxton10 systeem waar ter wereld u ook bent.

 � Creëer eenvoudig persoonlijke dashboards om belangrijke informatie weer 
te geven.

 � Gratis smart credentials, met de Paxton Key app kunnen gebruikers hun 
smart device zoals smartphone of smartwatch gebruiken in plaats van 
elektronische kaarten of tags.

 � Werkt naadloos samen met de Paxton10 PaxLock Pro deurbeslagen en het 
Entry deurintercom systeem.

 � Breid het systeem eenvoudig uit met de Paxton10 plug & play camera’s.

Paxton10 
Toegangscontrole en 
Video Management 

Paxton10 combineert toegangscontrole en video 
management in één simpele oplossing. Beheer 
uw beveiliging vanaf een eenvoudig te bedienen 
platform, controleer de toegang tot uw gebouw en 
bekijk live videobeelden.



Paxton10 
Lezers

LAN

Paxton10
Software Controller

PaxLock Pro

Paxton10 
Connector - Wireless

Paxton10 
webbased software

Paxton10 Desktop lezer

10
4 m

m

49 mm

10
4 m

m

64 mm

Paxton10 Secure lezer - 
Keypad

€ 219,00010-824-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5990

10
6 m

m

58 mm

Paxton10 Secure lezer -  
Vandaalbestendig

€ 235,00010-254-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5991

€ 195,00010-296-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5992

Paxton10  
Lezerpoort Converter

87
 m

m

47 mm €39,00010-552-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5988

Bekijk de Paxton10 video
Toon uw klanten de voordelen van een volledig webbased 
toegangscontrole en video management systeem in slechts 
3 minuten met deze Paxton10 video.
http://paxton.info/6330

RS485
Paxton10 Mini Bullet 
Camera - CORE | PRO

Paxton10 Turret
Camera - CORE | PRO

Paxton10 Mini Dome 
Camera - CORE

PoE

Paxton10 Secure lezer -  
Slimline

32
0 m

m

275 mm

Paxton10 Deurcontroller - 
PoE, kunststof behuizing

Paxton10 Video controller - 
12V 4A voeding, metalen behuizing

Paxton10 Deurcontroller -  
12V 2A voeding, kunststof behuizing

Paxton10 Deurcontroller, PCB

 � De één deur deurcontroller architectuur zorgt voor 
eenvoudige installatie en flexibiliteit.

 � Paxton10 Camera’s zijn voorzien van de nieuwste 
technologie en onze eigen video management software, 
waardoor er geen configuratie nodig is.

 � Ingebouwde draadloze Bluetooth® technologie, met 
gratis smart credentials.

 � Volledig compatibel met de Paxton10 PaxLock Pro 
draadloze deurbeslagen.

 � Gedistribueerde intelligentie om de continuïteit van het 
systeem te vergroten.

 � Lezers en keypad voorzien van multiformat en Bluetooth® 
techniek, lezen Paxton, MIFARE® DESFIRE® CSN, HID ™ 
Prox, EM, FeliCa, NFC* en kaarttechnologie.

14
1 m

m

127mm

32
0 m

m
236 mm

Paxton10 
Deurcontroller

Paxton
Exit drukknop

Paxton10 
Secure lezer - 

Slimline

€415,00010-403-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5981

€525,00010-751-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5982

€525,00010-052-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5983

€675,00010-187-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5984

Paxton10

* NFC verwijst naar NFC-kaarten en tags en omvat momenteel niet het gebruik van smartphones.

BEST SELLER

32
0 m

m

236 mm

Paxton10 Vari focal 
Camera - PRO

support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.comsupport@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com
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23
5 m

m

94 mm

23
5 m

m

94 mm

http://paxton.info/2004

http://paxton.info/2004

PaxLock Pro - Euro slotkast,  
EN179 kit

PaxLock - Insteekslot met 
dag schoot

32
5 m

m

74 74

PaxLock Pro - 
Euro blinde afdekplaat

Artikelnummer Adviesprijs
€57,00900-051-NL

32
5 m

m

74 74

PaxLock Pro -
Euro profiel, 90-92mm

Artikelnummer Adviesprijs
€67,00900-054-NL

32
5 m

m

74 74

PaxLock Pro -
Euro profiel, 70-72mm

Artikelnummer Adviesprijs
€67,00900-053-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€67,00901-015-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€33,50901-020-NL

23
5 m

m

94 mm

http://paxton.info/2004

PaxLock - Insteekslot met dag/
nacht schoot, 72mm

Artikelnummer Adviesprijs
€33,50901-010-NL

50-54 mm

57-60 mm

PaxLock Pro -
50-54mm deur kit

PaxLock Pro -
57-62mm deur kit

Artikelnummer Adviesprijs
€27,00900-059-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€27,00900-060-NLhttp://paxton.info/2004

PaxLock Pro - 9mm krukstift
Artikelnummer Adviesprijs

€16,00900-071-NL

Euro DIN18251 installatietool

Artikelnummer Netto prijs
€79,00*900-080-NL

PaxLock Pro - 7mm krukstift
Artikelnummer Adviesprijs

€14,00900-070-NL
PaxLock Pro - 8mm 
gedeelde krukstift

Artikelnummer Adviesprijs
€16,75901-016-NL

Gebruik de PaxLock Pro - 8mm gedeelde 
krukstift voor een EN179 certificering

http://paxton.info/5059

PaxLock Pro accessoires
Deze producten kunnen als aanvulling worden gebruikt bij 
de PaxLock Pro en de Paxton10 PaxLock Pro. 

32
5 m

m

74 74

Paxton10 PaxLock Pro - Euro, extern, wit

Paxton10 PaxLock Pro - Euro, intern, zwart

Paxton10 PaxLock Pro - Euro, extern, zwart

Paxton10 PaxLock Pro - Euro, intern, wit

€ 560,00010-602BL-NL

€ 560,00010-602WT-NL

€ 499,00010-603BL-NL

€ 499,00010-603WT-NL
Artikelnummer Adviesprijs

Beschikbaar in zwart of wit:

http://paxton.info/6002

12
7 m

m

123 mm 93 mm

3764 mm

LAN

Paxton10 - Wireless Connector 
De Wireless Connector verzorgt de draadloze functionaliteit voor 
het Paxton10 systeem. Door zijn moderne en compacte uiterlijk is 
de Wireless Connector speciaal ontworpen voor zichtbare montage 
aan de muur of onder het plafond.

€225,00010-687-NL
Artikelnummer AdviesprijsMeer over dit product: 

http://paxton.info/5986

16
3 m

m

164 mm

34

 � Communiceert draadloos via de Wireless 
Connector over Bluetooth® beveiligd door middel 
van een 128 bits AES encryptie met het Paxton10 
systeem.

 � Leest Paxton, EM, MIFARE® DESFIRE® CSN en HID® 
Prox 125kHz, NFC, FeliCa.

 � Ingebouwde draadloze Bluetooth® technologie 
voor gebruik met smart credentials.

 � Eenvoudige montage op een bestaande deur door 
gebruik van bestaande patentgaten.

 � Geschikt voor binnendeuren en externe versie 
beschikbaar voor buitendeuren. 

Draadloze deurbeslagen
PaxLock Pro

Paxton10 
Deurcontroller

Paxton10  
Connector - 

Wireless

Paxton10 
Software 
Controller

PaxLock Pro

Paxton10 
webbased 
software

*NFC verwijst naar NFC-kaarten en tags en omvat momenteel niet het gebruik van smartphones.

*Wij adviseren PaxLock Pro deurbeslagen niet op drukke verkeersdeuren toe te passen.

RS485

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

* Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op prijs is zonder handelings- en verzend kosten 

support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.comsupport@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com
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LAN/WAN

15
5 m

m

119 mm 

13
0 m

m

100 mm 

Paxton10 Camera - Aansluit box  
voor turret camera

Paxton10 Camera - Aansluit box  
voor mini bullet camera

€20,00010-445-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/6656

€ 20,00010-373-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5998

Paxton10 
Software 
Controller

 Optioneel
3rd Party NAS

Paxton10 
webbased 
software

Paxton10 
Deurcontroller

Paxton
Exit drukknop

Meer Paxton10 Camera toebehoren
Er zijn verschillende standaard beugels beschikbaar die te gebruiken zijn in combinatie met Paxton10 Camera’s.
http://paxton.Info/6513

• 8MP 4K resolutie.

• Standaard voorzien van 256 GB SD* camera opslag.

• 4MP QHD (2560 x 1440) resolutie.

• Standaard voorzien van 64 GB SD* camera opslag.

* De SD-kaart is geen product van Paxton en valt daarom niet onder de Paxton 5 jaar garantie.
* De PRO Series camera’s zullen ook geschikt zijn voor de toekomstige functie Paxton Analytics

Paxton10 Camera’s zijn voorzien van de nieuwste 
technologie en onze eigen video management software, 
waardoor er geen configuratie nodig is.  
Paxton10 Camera’s zijn plug & play.

De Paxton10 Video Management Software bevat een 
uitgebreide reeks functionaliteiten: 

 � Bekijk live en opgenomen videobeelden.
 � Ondersteuning tot 1000 camera’s.
 � Plaats bookmarks bij opgenomen beelden.
 � Smart search voor snel opname zoeken in een 

videobeeld.
 � Exporteer opgenomen videobeelden.
 � Versneld afspelen.
 � Creëer eigen lay-outs.
 � Mobiel en tablet support.

Paxton10 Camera’s

 12
1 m

m

92 mm 

 17
1 m

m

68 mm 

33
3 m

m

144 mm 

Paxton10 Camera -  
Mini Dome - CORE

Paxton10 Mini Bullet 
Camera - CORE

Paxton10 Vari focal  
Camera - Pro

€ 495,00010-924-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/6512

€ 185,00010-911-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/6510

€185,00010-102-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/6526

 17
1 m

m

68 mm 

Paxton10 Mini Bullet 
Camera - PRO

€ 350,00010-158-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/6511

Paxton10 
Secure lezer - 

Slimline

Paxton10 Mini Bullet 
Camera - CORE | PRO

Paxton10 Turret
Camera - CORE | PRO

Paxton10 Mini Dome 
Camera - CORE

Paxton10 Vari focal 
Camera - PRO

 13
8 m

m

126 mm 

Paxton10 Camera -  
Turret - PRO

Paxton10 Camera -  
Turret - CORE

€185,00010-705-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/6546

€350,00010-480-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/6545

 13
8 m

m

126 mm 

17
0 m

m

135 mm 

Paxton10 Camera - Aansluit box  
voor mini dome camera

€20,00010-799-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/6655

support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.comsupport@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com
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Paxton Key  
Gebruik uw smartphone of smartwatch 
om deuren te openen.

Met de Paxton Key app kunnen gebruikers hun smart 
device zoals smartphones of smartwatches gebruiken 
in plaats van elektronische kaarten, tags of traditionele 
sleutels, men maakt dan gebruik van zogenoemde smart 
credentials. 

Smart devices zoals smartphones en smartwatches 
voorzien van een smart credential communiceren met de 
Paxton10 Lezers via de ingebouwde Bluetooth® draadloze 
technologie. 

Download de Gratis Paxton Key app:

11 mm

43
 m

m

14 mm

Paxton10 Secure tags -  
set van 10

€ 49,00010-170-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5993

55
 m

m

86 mm 

Paxton10 Secure ISO kaarten - 
set van 10

€ 49,00010-427-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5995

28 mm

49
 m

m

Paxton10 Bluetooth® 
handsfree tag

€ 47,00010-690-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5994

Paxton10 Kaarten en Tags

Bekijk de video en ervaar de 
gemakken van smart credentials.
http://paxton.info/6300

115 mm 

19
 m

m
75

 m
m

€180,00010-387-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5989

Paxton10 
Desktop Lezer

Een intuïtieve webbased user interface 
welke zeer eenvoudig is in gebruik.

Paxton Connect  
Beheer uw systeem vanaf uw mobiel 
of tablet.

Vanaf elk apparaat met een internetverbinding en webbrowser 
is remote toegang tot de Paxton10 Software zeer eenvoudig.

De software heeft een reeks intelligente functionaliteiten om 
toegangscontrole en video management te combineren in één 
krachtige en eenvoudige oplossing.

De Paxton Connect app biedt een eenvoudig en flexibel 
beheer van uw Paxton10 systeem. Open deuren, bedien 
apparaten, beheer gebruikers of open een rapport. Het is 
allemaal mogelijk vanaf een mobiel of tablet.  De app maakt 
het ook mogelijk om te wisselen tussen de verschillende 
Paxton10 systemen. 

De Paxton10 Software Controller is een door Intel geproduceerd product en valt daarom niet onder de Paxton 5 jaar garantie. Paxton geeft 3 jaar garantie op dit product, 
zoals geleverd door Intel.

Paxton10 Software Controller

€1359,00003-375-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5985

Paxton10 Software

 � Webbased software, geen installatie of plug-ins vereist.

 � Gratis software updates zonder licentiekosten. 

 � Geschikt voor touchscreen en desktop apparaten.

 � Geoptimaliseerd voor gebruik op PC’s en tablets.

 � Flexibele en veilige remote toegang.

 � Gratis app voor iOS- en Android-apparaten.

 � Volledig te personaliseren door gebruik te maken van de 
overzichtelijke dashboards.

Functies Paxton10 Software

Volledig webbased •

Webbased client’s •

Kosteloze updates •

Gebruikers importeren •

Handige dashboards •

Ingebouwde video management •

CCTV integratie •

Plattegronden •

Basis triggers & acties •

Basis integratie inbraaksysteem •

Entry deurintercom integratie •

Gratis Smart credentials - Paxton Key •

Gebeurtenissen en rapporten •

Uitgebreide rapportages •

Uitgebreide tijdschema’s •

Specifieke dagen •

Geavanceerde beheerders bevoegdheden •

Roll call en aanwezigheidsoverzicht •

Brandalarm integratie •

Anti-passback •

Multi-partitie inbraakalarm integratie •

Paxton Connect app •

Multi-Site •

support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.comsupport@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com
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LAN

Integreer Paxton10 eenvoudig 
met het inbraak of brandalarm 
systeem door gebruik te maken 
de Paxton10 Alarm Connector.

51
 m

m

68 mm€120,00010-203-NL
Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/5987

Paxton10 Connector -  
Alarm

Paxton10 
Software 
ControllerPaxton10 

Deurcontroller

Paxton10 
Connector - 
Alarm

Paxton10 
Secure lezer 
- Slimline

Paxton10 
Secure lezer 
- Slimline

Bediendeel 
Inbraak alarm 

systeem

Paxton10 
webbased software

Meer weten over integreren met een inbraakalarmsysteem? 
Bekijk de video en ontdek hoe eenvoudig u een 
inbraakalarmsysteem kunt integreren in Paxton10. 
http://paxton.Info/6297

Integratie RS485
TCP/IP

support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com
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Standalone 
toegangsverlening

Standalone toegangsverlening is de meest 
eenvoudige manier om de toegang tot uw gebouw 
te beveiligen. Als u van plan bent uw beveiliging te 
verbeteren, uw medewerkers en eigendommen te 
beschermen, geld wilt besparen op dure sleutels 
en cilinders en geen registratie van gebeurtenissen 
wenst dan is een standalone toegangsverlenings 
systeem de juiste keuze voor u.

 � Eenvoudige toegangsverlening oplossing zonder PC.

 � Uniek en simpel kaartbeheersysteem.

 � Intern (Compact) / Extern high security (Switch2).

 � Kleine tot middelgrote gebouwen. 



Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs 76
 m

m

76 mm 

76
 m

m

76 mm 

20
0 m

m

200 mm

20
0 m

m

200 mm

http://paxton.info/1121

€221,10

Proximity vandaalbestendige lezer 
- Chroom

390-727-NL

http://paxton.info/1121

€219,00

Proximity vandaalbestendige lezer - 
Satijn Chroom

390-747-NL

http://paxton.info/1121

€175,00

Proximity lezer - P200, op metaal te 
monteren 

324-110-NL

http://paxton.info/1121

€175,00

Proximity lezer - P200

323-110-NL

Switch2 lezers
Deze lezers zijn geschikt voor gebruik met de Switch2 controllers. 
Ontworpen om naadloos te passen in elke omgeving, de  
verschillende type lezers bieden u een oplossing voor iedere locatie.

Proximity lezer - P75, Schroefklemmen

Proximity lezer - P75

Proximity lezer - P50

Proximity lezer - P38

78
 m

m

38 mm

10
0 m

m

50 mm

75 mm

14
3 m

m

75 mm

14
3 m

m

BEST SELLER 

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

333-110-NL

353-110-NL

373-110-NL

373-120-NL

€154,00

€154,00

€154,00

€160,00

http://paxton.info/1121

http://paxton.info/1121

http://paxton.info/1121

http://paxton.info/1121

http://paxton.info/1121

Artikelnummer Adviesprijs Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs Artikelnummer Adviesprijs

20
0 m

m

200 mm

71
 m

m
 

70 mm 

http://paxton.info/1288

€149,00

Switch2 deurcontroller - 12V 1A 
voeding, Kunststof behuizing

242-166-NL

http://paxton.info/1288

€125,00

Switch2 deurcontroller

405-321-NL

Switch2 
Een Switch2 oplossing bestaat uit 
een lezer of keypad en een aparte 
deurcontroller. Switch2 is ideaal als 
er een hoger beveiligingsniveau 
nodig is, zoals bij buitendeuren en 
poorten. De intelligente Switch2 
deurcontroller wordt geplaatst aan 
de beveiligde kant (binnenkant) van 
de deur. De deurcontroller wordt 
gebruikt samen met een Switch2 
lezer of keypad.

P50 
 lezer

Exit 
drukknop

Switch 2 
met voeding

BUITENZIJDE BINNENZIJDE

32
0 m

m

236 mm

Paxton 12V 2A DC voeding - 
Kunststof behuizing

http://paxton.info/1252

857-250-NL €129,00
Artikelnummer Adviesprijs

BEST SELLER 

BEST SELLER 

Zie pagina 24 voor meer informatie

Entry werkt ook in standalone modus voor een snelle 
en eenvoudige installatie. Het beheer is eenvoudig te 
doen via de standalone kaart- en tag pakketten. Biedt 
uw klant een flexibel systeem dat kan groeien met de 
behoeften van uw klanten en zonder verborgen kosten 
te upgraden is naar een Net2 systeem.

Entry

Zie pagina 43 voor meer informatie

Paxlock Pro is de laatste toevoeging aan de reeks 
draadloze toegangscontrole oplossingen in een 
deurbeslag en kan ook standalone gebruikt worden. 
Het is mogelijk in de toekomst eenvoudig te upgraden 
naar een online versie. De Paxlock Pro is beschikbaar in 
een interne en externe versie en is door zijn universele 
ontwerp snel en eenvoudig te installeren.

PaxLock Pro

37Standalone toegangsverlening
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Artikelnummer AdviesprijsArtikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer AdviesprijsArtikelnummer Adviesprijs 10
0 m

m

50 mm

14
3 m

m

75 mm

14
3 m

m

75 mm

10
0 m

m

50 mm

14
3 m

m

89 mm 

Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/1133

€107,20

TOUCHLOCK RVS keypad - K75

372-110-NL

http://paxton.info/1133

€107,20

TOUCHLOCK RVS keypad - K50

352-110-NL

http://paxton.info/1132

€60,30

TOUCHLOCK keypad - K75

371-110-NL

http://paxton.info/1132

€60,30

TOUCHLOCK keypad - K50

351-110-NL

http://paxton.info/1134

€120,00

TOUCHLOCK vandaalbestendig 
keypad

521-715-NL

10
0 m

m

50 mm

14
3 m

m

75 mm

14
3 m

m

75 mmhttp://paxton.info/1135

Proximity keypad - KP75, Schroefklemmen

Proximity keypad - KP75

Proximity keypad - KP50
Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

355-110-NL

375-110-NL

375-120-NL

€180,90

€180,90

€185,00

http://paxton.info/1135

http://paxton.info/1135

http://paxton.info/1135

Switch2 keypads met ingebouwde lezer

Artikelnummer Adviesprijs Artikelnummer Adviesprijs

Switch2 Keypads

48
 m

m

60 mm

20

30

9 mm

22
0 m

m

220 mm

106 mm
61 mm

10
4 m

m
58

 m
m

58 mm

http://paxton.info/1125

€379,00

Proximity lange afstand lezer

313-110-NL

http://paxton.info/1137

€170,00

Proximity energie lezer

595-248-NL

http://paxton.info/1124

€299,00

Proximity marine lezer

500-010-NL

http://paxton.info/1122

€199,00

Proximity intercom lezer

390-135-NL

http://paxton.info/1128

€199,00

Proximity inbouw lezer

568-855-NL

12
5 m

m

87 mm

http://paxton.info/1767

€214,00

Proximity inbouwdoos lezer, 
MIFARE® 

371-125-NL

10
2 m

m

61 mm

10
2 m

m

61 mm
€79,00

€79,00

361-003-NL

361-002-NL

360-864BL-NL €325,00

http://paxton.info/1127

Artikelnummer Adviesprijs

Proximity architecturale lezer - Mat 
Zwart 

Inleg - Glas

Inleg - Steen

11
0 m

m

70 mm 360-864GG-NL €325,00

http://paxton.info/1127

Artikelnummer Adviesprijs

Proximity architecturale lezer - 
Antraciet Grijs

11
0 m

m

70 mm

360-864SC-NL €325,00

http://paxton.info/1127

Artikelnummer Adviesprijs

Proximity architecturale lezer - 
Satijn Chroom

11
0 m

m

70 mm

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs
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Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer AdviesprijsArtikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

48
 m

m

60 mm

20

30

9 mm

http://paxton.info/1273

€254,60

Compact proximity inbouwlezer

326-735-NL

78
 m

m

38 mm

10
0 m

m

50 mm

75 mm

14
3 m

m

€194,30
Artikelnummer Adviesprijs

Compact proximity lezer - P75

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

373-210-NL

€194,30

Compact proximity lezer - P50

353-210-NL

http://paxton.info/1263

€194,30

Compact proximity lezer - P38

333-210-NL

Compact 
Een alles-in-één oplossing voor 
binnendeuren. Een Compact systeem 
bestaat per deur uit bijvoorbeeld 
één lezer of keypad waarbij de 
intelligentie in de lezer of keypad zit. 
Het is de eenvoudigste, meest simpele 
oplossing voor toegangsverlening. 
Compact systemen sluit je enkel aan 
op een voeding en een slot wat zorgt 
voor een snelle en simpele installatie.

P50 
Compact 

lezer

Exit 
drukknop

Voeding

http://paxton.info/1263

http://paxton.info/1263

http://paxton.info/1263

Switch2 accessoires 

37
 m

m

41 mm

14
2 m

m

75 mm

Paxton Net2 lezer kabel - 10 aderig, 
halogeenvrij, 100m rol

Paxton lezer poort connector - Set 
van 5

Paxton inbouwdoos adapter - P75 
serie

http://paxton.info/1328

http://paxton.info/519

Artikelnummer AdviesprijsArtikelnum

Artikelnummer Adviesprijs
310-750-NL

166-110-NL325-030-NL

€8,00 120 mm 

12
0 m

m

Proximity handsfree interface - 
Kunststof behuizing

http://paxton.info/1358

Artikelnummer Adviesprijs
477-222-NL €154,00

€190,00€43,00*

BEST SELLER 

*Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op prijs is zonder handelings- en verzend kosten

Netto prijs

http://paxton.info/1235

Net2

BUITENZIJDE BINNENZIJDE
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14
3 m

m

75 mm

10
0 m

m

50 mm

14
3 m

m

75 mm

10
0 m

m

50 mm

14
3 m

m

89 mm 

http://paxton.info/1585

€167,50

Compact vandaalbestendig keypad

521-836-NL

http://paxton.info/1258

€134,00

Compact TOUCHLOCK RVS keypad 
- K75

372-210-NL

http://paxton.info/1258

€134,00

Compact TOUCHLOCK RVS keypad 
- K50

352-210-NL

http://paxton.info/497

€93,80

Compact TOUCHLOCK keypad - 
K75

371-210-NL

http://paxton.info/497

€93,80

Compact TOUCHLOCK keypad - 
K50

351-210-NL

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer AdviesprijsArtikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs Artikelnummer Adviesprijs

PaxLock Pro

12
7 m

m

123 mm 93 mm

3764 mm

PaxLock Pro - Euro, Extern, Wit

PaxLock Pro - Euro, Intern, wit

Artikelnummer Adviesprijs
€499,00900-100WT-NL

PaxLock Pro - Euro, Intern, Zwart

Artikelnummer Adviesprijs
€499,00900-100BL-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€560,00900-200WT-NL

PaxLock Pro - Euro, Extern, Zwart

Artikelnummer Adviesprijs
€560,00900-200BL-NL

http://paxton.info/3562 http://paxton.info/3562

http://paxton.info/3562 http://paxton.info/3562

*Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op: prijs is zonder handelings- en verzend kosten.

PaxLock Pro -

23
5 m

m

94 mm

23
5 m

m

94 mm

http://paxton.info/2004

http://paxton.info/2004

PaxLock Pro - Euro slotkast,  
EN179 kit

PaxLock - Insteekslot met 
dag schoot

32
5 m

m

74 74

PaxLock Pro -
Euro blinde afdekplaat
Artikelnummer Adviesprijs

€57,00900-051-NL

32
5 m

m

74 74

PaxLock Pro -
Euro profiel, 90-92mm
Artikelnummer Adviesprijs

€67,00900-054-NL

32
5 m

m

74 74

PaxLock Pro -
Euro profiel, 70-72mm
Artikelnummer Adviesprijs

€67,00900-053-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€67,00901-015-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€33,50901-020-NL

23
5 m

m

94 mm

http://paxton.info/2004

PaxLock - Insteekslot met dag/
nacht schoot, 72mm

Artikelnummer Adviesprijs
€33,50901-010-NL

50-54 mm

57-60 mm

PaxLock Pro -
50-54mm deur kit

57-62mm deur kit

Artikelnummer Adviesprijs
€27,00900-059-NL

Artikelnummer Adviesprijs
€27,00900-060-NLhttp://paxton.info/2004

Euro DIN18251 installatietool

Artikelnummer Adviesprijs
€79,00*900-080-NL

PaxLock Pro - 8mm 
gedeelde krukstift

Artikelnummer Adviesprijs
€16,75901-016-NL

Gebruik de PaxLock Pro - 8mm gedeelde 
krukstift voor een EN179 certificering.

PaxLock Pro accessoires
Deze producten kunnen als aanvulling worden gebruikt bij de PaxLock Pro.

PaxLock Pro - 9mm krukstift
Artikelnummer Adviesprijs

€16,00900-071-NL

PaxLock Pro - 7mm krukstift
Artikelnummer Adviesprijs

€14,00900-070-NL

Netto prijs

Compact 

http://paxton.info/5059

Beschikbaar in zwart of wit:
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Standalone kaarten en tags 
Deze kaarten en tags zijn te gebruiken met de Switch2 en 
Compact systemen.

Proximity 50 kaart pakket - Geel, Groen of Rood

Proximity 10 tag pakket - Geel, Groen of Rood

Proximity 50 tag pakket - Geel, Groen of Rood

Proximity 10 kaart pakket - Geel, Groen of Rood

BEST SELLER 

BEST SELLER 

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

820-010A/G/R-NL

820-050A/G/R-NL

830-010A/G/R-NL

830-050A/G/R-NL

€93,80

€315,00

€93,80

€315,00

http://paxton.info/1411

http://paxton.info/1411

http://paxton.info/1415

http://paxton.info/1415

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

http://paxton.info/1425

€470,00

Switch2 handsfree tag -  
Groen, Set van 10 

860-010G-NL

http://paxton.info/1407

€60,30

Proximity functie kaarten pakket

820-000-NL

Standalone kaarten en tags 
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Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

56 mm

97
 m

m
 

22
 m

m

65 mm

http://paxton.info/1634

€6,70

Proximity ISO kaart houder - Helder, 
Set van 5

696-400-NL

http://paxton.info/1323

€38,00*

Compact relais module - Set van 5

325-010-NL

 

€190,00

Paxton Net2 lezer kabel - 10 aderig, 
halogeenvrij, 100m rol

166-110-NL

16
7 m

m

58 mm

Paxton 12V 2A DC voeding - 
zonder behuizing

http://paxton.info/1252

857-090-NL €99,00

BEST SELLER 

32
0 m

m
236 mm

120 mm 

12
0 m

m

108 mm 

17
5 m

m

95
m

m

86 mm 

59
 m

m

50 mm 

106 mm

14
2 m

m

75 mm

http://paxton.info/1252

€129,00

Paxton 12V 2A DC voeding - 
Kunststof behuizing

857-250-NL

http://paxton.info/1358

€154,00

Proximity handsfree interface - 
Kunststof behuizing

477-222-NL

http://paxton.info/1252

€49,00

Paxton 12V 1A DC voeding - 
Kunststof behuizing

998-241-NL

http://paxton.info/519

€8,00

Paxton inbouwdoos adapter - P75 
serie

310-750-NL

http://paxton.info/205

€134,00

Paxton marine exit drukknop

593-721-NL

http://paxton.info/205

€42,00

Paxton exit drukknop - E75

376-310-NL

http://paxton.info/205

€42,00

Paxton exit drukknop - E50

356-310-NL

Standalone accessoires

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer AdviesprijsArtikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

Artikelnummer Adviesprijs

*Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op: prijs is zonder handelings- en verzend kosten.

Netto prijs

Artikelnummer Adviesprijs

Standalone accessoires

http://paxton.info/1235

Net2
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Wat is het? 
De Paxton tool is een gratis uitgebreide versie van de Who’s.in 
en Clocked.in HTML pagina. Met deze tool is het mogelijk om de 
personen die aanwezig zijn duidelijk te tonen door middel van 
verschillende kleuren op een beeldscherm. De afmetingen en 
kleuren zijn volledig naar wens van de klant aan te passen. Ook 
is het mogelijk de aanwezige per afdeling of gebied te tonen en 
personen handmatig naar een gebied te verplaatsen of in/uit te 
klokken. De Aanwezigheidtool is gratis te verkrijgen en werkt in 
combinatie met de Net2 Pro software. Deze tool is tevens bedoeld 
als voorbeeld van de mogelijkheden die er zijn met onze SDK kit. 

Paxton Aanwezigheidtool

Hoe werkt het? 
De tool is te gebruiken als aanwezigheid overzicht, dan worden 
de aanwezigen in het gebouw of gebied getoond op het scherm. 
Gebruikers bieden hun tag of kaart aan op de lezer bij de deur om 
binnen te komen en worden automatisch aanwezig gemeld op 
het scherm. Als men even later hun kaart of tag aanbiedt bij de 
deur om naar buiten te gaan dan worden ze automatisch afwezig 
gemeld. Ook is de tool te gebruiken als ingeklokt overzicht, dan 
worden alle mensen die zich hebben ingeklokt getoond. 

Hoe stel ik het in? 
Om de tool als aanwezigheid te gebruiken dient u eerst een gebied 
aan te maken in de Net2 software en de lezers te configureren in 
dat gebied. Lezer 1 zal worden ingesteld als toegang tot het gebied 
en lezer 2 zal moeten worden ingesteld als toegang naar buiten.  
In de aanwezigheid software zet u dan de modus op “Aanwezigheid”. 
Verder kiest u bij selectie welke gebieden en/of afdelingen u wilt 
tonen op het scherm. 

Om de tool als ingeklokt te gebruiken dient u in de Net2 software 
twee lezers als inklok en uitklok in te stellen. Let op als u dit doet 
kunt u er geen deur mee aansturen, dus gebruik hiervoor altijd twee 
aparte lezers die u bijvoorbeeld in de centrale hal ophangt. In de 
aanwezigheid software zet u de modus op “Ingeklokt”. Verder kiest u 
bij selectie welke afdelingen u wilt tonen op het scherm.

De in- en uitklok lezers zitten vaak in de centrale hal en sturen 
geen deur aan. Ook worden de in- en uitkloktijden opgeslagen in 
timesheet, zodat de personeelsadministratie eenvoudig rapporten 
kan creëren van de aanwezige uren. Ook kunt u gebruikers 
handmatig in en uit een gebied melden of handmatig in- en 
uitklokken. 

Wat kan ik nog meer instellen? 
Er zijn diverse persoonlijke instellingen te maken in de software. Zo 
kunt u de kleur van de tegel en de tekst van de tegel aanpassen. 
Standaard staan de tegels rood ingesteld als u niet aanwezig bent 
en groen ingesteld als u wel aanwezig bent, maar dit is naar eigen 
wens aan te passen. Het formaat van de tegels kunt u ook instellen, 
zo kunt u zelf bepalen hoeveel tegels u horizontaal en verticaal wilt 
hebben zodat het overzicht aangepast is aan het beeldscherm. Ook 
kunt u ervoor kiezen om alleen de aanwezige of afwezige te tonen 
en kunt u de aanwezige of juist eerst de afwezige vooraan tonen. 

Hoe vaak kan ik de Aanwezigheidtool installeren? 
U kunt de Aanwezigheidtool zo vaak installeren als u wilt en 
afhankelijk van de situatie kunt u tot maximaal 7 verbindingen open 
hebben staan met de Net2 
server. Theoretisch kunt u de 
tool dus op 7 plaatsen tonen. 
De tool mag geïnstalleerd 
worden op de Net2 server 
machine, maar kan ook op 
een Windows computer 
ergens in het netwerk worden 
geïnstalleerd. Als de tool op 
de Net2 server machine is 
geïnstalleerd en u start de 
tool op dan moet u verbinden 
via localhost of het IP adres van de Net2 server. Als de tool op een 
andere machine in het netwerk wordt geïnstalleerd dient u in te 
loggen met het IP adres van de Net2 server.

 � Inloggen Systeembeheerder, instellingen wijzigen en alles 
bekijken, aan- en afmelden van een gebruiker 

 � Inloggen Supervisor, instellingen wijzigen en alles bekijken, 
aan- en afmelden van een gebruiker 

 � Inloggen Aanwezigheidsoverzicht beheerder, aan- en 
afmelden van een gebruiker 

 � Inloggen andere operators alleen kijken lay-out en setting als 
laatste keer ingesteld 

Als u als systeembeheerder bent ingelogd in de Aanwezigheidtool 
en een gebruiker handmatig aan- en afmeldt, dan zijn deze events 
ook terug te zien bij de gebeurtenissen in de Net2 software. 

Mocht u interesse hebben in deze gratis toevoeging aan Net2 
neem dan contact op met onze technische support afdeling 
en we helpen u graag verder. Onze technische support is 
te bereiken op +31 (76) 3333 999 of +32 (78) 485 147 of via 
support@paxton-benelux.com.

 

Hoe log ik in? 
Het inloggen in de Aanwezigheidtool gebeurt op dezelfde manier 
als de Net2 software. Het autorisatielevel van de persoon die inlogt 
stelt u in bij systeembeheerders in de Net2 software. Hiernaast een 
overzicht van de levels.

Paxton Aanwezigheidtool

support@paxton-benelux.comwww.paxton-benelux.com
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Wat heeft u nodig?
De PC dient te voldoen aan de aanbevolen systeemvereisten die we 
voorschrijven voor Net2. De vereisten zijn te lezen op  
www.paxton-benelux.com. Er is geen limiet gesteld aan het aantal 
gebruikers die tegelijk ingelogd kunnen zijn, indien de PC niet 
voldoet aan de specificaties zal het laden van de pagina langer 
duren. Om de Webbased Aanwezigheidtool 3.0 te gebruiken dient 
u minimaal Net2 versie 5.3 of hoger te gebruiken. Net2 Pro software 
vereist om de Webbased Aanwezigheidtool te gebruiken.

Ons advies is om de Webbased Aanwezigheidtool te installeren 
op dezelfde PC/server als de Net2 software, dit heeft als voordeel 
dat de tool op dezelfde pc draait, waardoor de tool altijd de Net2 
database kan bereiken. De meest voorkomende browsers kunnen 
gebruikt worden om de pagina te openen denk hierbij aan 
Microsoft Edge, Firefox, Chrome en Safari.

Wat is responsive design?
Responsive design is een specifiek type van webdesign waardoor 
een website schaalt aan de hand van de resolutie van het apparaat 
waarop de webpagina geopend wordt. Hierdoor heeft u op ieder 
apparaat een optimale kijkervaring, zonder dat u een speciale 
mobiele webpagina moet raadplegen.

Het maakt dus niet meer uit of u de pagina bekijkt op een 
smartphone, tablet of PC. Wanneer u de pagina opslaat op het home 
screen van bijvoorbeeld een IPad, zal de snelkoppeling openen zoals 
u van een app verwacht, u ziet dus bijvoorbeeld geen zoekbalk zoals 
u in een browser wel zou zien.

Hoe log ik in?
Inloggen kan eenvoudig via de browser op uw apparaat.  
Tijdens het installeren van de Webbased Aanwezigheidtool op de 
server krijgt u een link te zien waarop de pagina te benaderen is,  
dit is vergelijkbaar met http://uw.ip.adres:6080/attendance.

U kunt ervoor kiezen om vanuit de browser een snelkoppeling 
te maken naar uw bureaublad, de pagina zal zich nu openen als 
applicatie. Op het moment dat u een snelkoppeling heeft kunt u 
deze aan uw taakbalk vastmaken, zo is de pagina snel en eenvoudig 
te openen. 

U kunt inloggen met dezelfde gebruiker als in Net2.  
Het bevoegdheidsniveau van de persoon die inlogt stelt u in bij 
systeembeheerders in de Net2 software. Hieronder een overzicht 
van de levels.

Hoe stel ik het in?
Om de tool voor aanwezigheid te gebruiken dient u eerst 
een gebied aan te maken in de Net2 software en de lezers te 
configureren in dat gebied. Lezer 1 zal worden ingesteld als 
toegang tot het gebied 
en lezer 2 zal moeten 
worden ingesteld als 
toegang naar buiten. 
Tijdens de installatie 
van de Webbased 
Aanwezigheidtool 
zet u de modus op 
“Toon Aanwezigheid”. 
In de webpagina 
kunt u selecteren 
van welk gebied u de 
aanwezigheid wilt zien. 

Om de tool als Clocked.in te gebruiken dient u in de Net2 software 
twee lezers als inklok en uitklok in te stellen. Let op als u dit doet 
kunt u er geen deur mee aansturen, dus gebruik hiervoor altijd 
twee aparte lezers die u bijvoorbeeld in de centrale hal ophangt. 
Tijdens de installatie van de webbased aanwezigheidtool zet u dan 
de modus op “Toon ingeklokt”. Op de webpagina selecteert u van 
welke afdeling u de ingeklokte gebruikers wilt zien.

 � Systeembeheerder: instellingen wijzigen en handmatig  
aan- en afmelden van een gebruiker

 � Supervisor: instellingen wijzigen en handmatig aan- en 
afmelden van een gebruiker

 � Overige operators: alleen de aanwezigen bekijken, en lay-out 
instellingen wijzigen

Als u als systeembeheerder bent ingelogd in de Aanwezigheidtool 
en een gebruiker handmatig aan- en afmeldt, dan zijn deze events 
ook terug te zien bij de gebeurtenissen in de Net2 software.

Mocht u interesse hebben in deze Webbased 
Aanwezigheidtool 3.0, neem dan contact op met Intoaccess via 
telefoonnummer +31(0)23 7505 138 of per mail via  
info@intoaccess.com. Voor meer informatie over Intoacces 
bezoekt u www.intoaccess.nl

Wat is het? 
De webbased Aanwezigheidtool is vergelijkbaar met de bestaande 
Aanwezigheidtool. Hierdoor kan er eenvoudig binnen het 
netwerk op ieder apparaat de aanwezigheid getoond worden van 
gebruikers. Doordat de pagina responsive is kan de pagina bekeken 
worden op een PC, smartphone of tablet. Het design van de pagina 
is aangepast naar moderne standaarden en het is mogelijk om 
profielfoto’s en afdelingen van een gebruiker te tonen. De nieuwe 
tool is te gebruiken met zowel Clocked.in of gebieden.

Wat is er nieuw in Versie 3.0?
Versie 3.0 van de Aanwezigheidtool is webbased en is beschikbaar 
in zowel een basis als een betaalde (Pro) versie, hierdoor kunt u 
eenvoudig de aanwezigheid raadplegen zonder dat u op iedere pc 
een applicatie dient te installeren. Versie 3.0 heeft de mogelijkheid 
om de pasfoto en afdeling te tonen van een gebruiker, waardoor 
eenvoudige identificatie van de gebruiker mogelijk is.  
De lay-out is naar wens aan te passen door bijvoorbeeld de sortering 
op voornaam of achternaam in te stellen. Daarnaast kunt u ook 
bijvoorbeeld alleen de aanwezigen of afwezigen laten tonen op de 
pagina. 

Hoe werkt het? 
De tool is te gebruiken als 
aanwezigheidsoverzicht. In deze 
modus worden de aanwezige in het 
gebouw of gebied getoond op het 
scherm. Gebruikers bieden hun tag 
of kaart aan op de lezer bij de deur 
om toegang te krijgen en worden 
automatisch aanwezig gemeld op 
het scherm. Als men even later hun 
kaart of tag aanbiedt op de lezer 
om naar buiten te gaan dan worden 
ze automatisch afwezig gemeld. 
Ook is de tool te gebruiken als 
ingeklokt overzicht, in deze modus 
worden alle mensen die zich hebben 
ingeklokt getoond. De in- en uitklok 
lezers zitten vaak in de centrale 
hal en sturen geen deur aan. Ook 
worden deze in- en uitkloktijden 
opgeslagen in timesheet, zodat de 
personeelsadministratie eenvoudig 
rapporten kan creëren van de 
aanwezige uren van de aanwezige 
gebruikers.

Webbased Aanwezigheidtool Pro
De betaalde Pro versie van de Webbased Aanwezigheidtool heeft 
extra functionaliteiten ten opzichte van de basis variant.  
De Webbased Aanwezigheidtool Pro dient aangekocht te worden 
via Intoaccess, de contactgegevens vindt u op pagina 51. Zo is het 
mogelijk om gebruikers handmatig aan- of afwezig te melden, denk 
hierbij bijvoorbeeld aan iemand die is vergeten in te klokken. Met 
de functie automatisch uitklokken kunt u op een zelf in te stellen tijd 
iedereen automatisch uitklokken. U kunt bijvoorbeeld iedereen om 
middernacht uitklokken, zodat u de volgende dag een accurate lijst 
heeft van iedereen die aanwezig is.

Wilt u automatisch alle verlichting uitschakelen wanneer iedereen 
het pand verlaten heeft, dan kunt u dit ook met de Webbased 
Aanwezigheidtool Pro oplossen, het is namelijk mogelijk om een 
I/O module te schakelen op het moment dat iedereen afwezig is. 
De verlichting is ook weer in te schakelen op het moment dat de 
volgende ochtend de eerste gebruiker heeft ingeklokt.

Hiernaast ziet u een compleet overzicht met de verschillen tussen de 
basis en de Pro versie van de Webbased Aanwezigheidtool.

Webbased Aanwezigheidtool 3.0
Webbased Aanwezigheidtool 3.0

Eigenschappen BASIS PRO

Webbased • •

Toon pasfoto van de gebruiker • •

Toon afdeling van de gebruiker • •

Sorteren • •

Handmatig aan-en afwezig melden - •

Toon BHV of sleutelhouder d.m.v. iconen - •

Selecteer een eigen bedrijfslogo - •

Genereer PDF-rapport - •

Foto close up - •

Automatisch uitklokken - •

Schakel I/O bij aan of afwezigheid - •

Webbased Aanwezigheidtool 3.0
Webbased Aanwezigheidtool 3.0



Paxton 
Integraties

Partners waarin Paxton geïntegreerd is:

Voor meer informatie kijk op paxton.info/3024

Voor de Paxton Net2 software er een gratis SDK en 
Web API beschikbaar. 

Met de SDK of Web API is het mogelijk in uw eigen 
applicatie te ontwerpen en deze te koppelen aan de 
Net2 SQL database. 

De SDK wordt vaak gebruikt om de databases van 
verschillende applicaties te koppelen aan Net2. En de 
Web API wordt vaak gebruikt voor het integreren met 
een API van derden.

Neem voor meer informatie over SDK of Web API 
contact op met onze supportafdeling.

Integraties

Als marktleider in toegangscontrole verzekert 
Paxton u dat wij u de meest geavanceerde 
oplossingen aanbieden. Dit doen we door 
samen te werken met andere fabrikanten zodat 
we de beste en meest complete oplossingen 
kunnen bieden en deze voor u beschikbaar te 
maken.

Inbraakalarm 

Brandalarm

CCTV

Aanwezigheid rapport

Biometrisch

• Bespaar tijd door uw Net2 systeem 
te integreren met uw inbraakalarm 
en reduceer het aantal valse 
meldingen.

• Beheer uw inbraakalarm en 
toegangscontrole systemen als 
één, over verschillende delen van 
het gebouw.

Integreer Net2 met uw brandalarm 
en programmeer uw systeem om 
automatisch branddeuren te openen 
in geval van nood om de veiligheid te 
verbeteren.

• Stroomlijn uw Net2 systeem met 
CCTV voor een snelle, efficiënte 
manier om beelden te bekijken 
die zijn gekoppeld aan specifieke 
toegangsgebeurtenissen of 
deuren.

• Bekijk beelden van CCTV vanuit uw 
Net2 systeem.

Stel uw systeem zo in dat er 
automatisch een aanwezigheid 
rapport wordt gegenereerd wanneer 
het brandalarm afgaat. Dit helpt om te 
identificeren wie er veilig is nadat het 
gebouw is geëvacueerd.

• Net2 kan worden geïntegreerd met 
toonaangevende biometrische 
lezers, zodat biometrische 
gegevens binnen Net2 kunnen 
worden geregistreerd.

• Creëer nieuwe marktkansen van 
hoogbeveiligde locaties door 
biometrische toegangscontrole te 
integreren met Net2.

INTEGRATIES MET PAXTON

Kenteken
Koppel eenvoudig een ANPR kenteken 
camera aan het Net2 systeem om 
toegangscontrole op basis van  
kentekenplaten toe te passen. 

PA-XT-ON

 Video integratie in Net2

Milestone -  
XProtect 

Dahua - NVR  
en DVR

Tijdsregistratie en  
personeelsplanning

Gps - Time

IntoAccess

Active directory integratie 

Physical Security Information  
management (PSIM) 

Winguard 

Risco-SynopSYS 

Skywalker

Parkeeroplossingen

IntoAccess

Net2 integratie in Video 
Management Software

Milestone -  
XProtect  
Smart Client 

Mirasys

Sleutelbeheer
Traka

Kenteken herkenning

Nedap ANPR  

Hikvision ANPR  
Wiegand camera

Software ontwikkelaars  
IntoAccess

Intreba 

B4ict 

 Bezoekersregistratie

Proxyclick

B4ict 

 Biometrie vingerafdruk lezer

Suprema

Virdi

Ela soft 

Hikvision - NVR  
en DVR

Dahua ANPR

 Integratie met 
verenigingssoftware

KNLTB Tennispas

Meshlink

IDIS - DirectIP

Pelco - Endura 
DS/DX series  

Avigilon - Avigilon  
Control Center

SeeTec - Cayuga

Eocortex

B4ict 

B4ict 

Digireceptie
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5 jaar garantie met omruilservice

We bieden vijf jaar garantie op onze producten. 
Als er een probleem voordoet, volg dan deze drie 
eenvoudige stappen en wij zorgen ervoor dat u uw 
defecte product eenvoudig kunt omruilen:

1. Neem contact op met onze technische 
supportafdeling wanneer er zich een probleem 
voordoet met een van onze producten. We 
zullen u dan eerst proberen te helpen het 
probleem op te lossen.

2. Als het probleem niet kan worden opgelost en 
er wordt geconstateerd dat het product defect 
is krijgt u van de Paxton medewerker een RMA 
nummer. Met dit unieke RMA nummer van 
Paxton Benelux kunt u het defecte product 
retourneren aan uw distributeur.

3. Uw distributeur ruilt het product dan kosteloos 
om voor een nieuw product.

5 Jaar Garantie
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Meedenkende technische support

Bel naar Paxton en ons deskundige supportteam 
staat u meteen te woord. Ons klantvriendelijke 
team is aanwezig van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Telefoon vanuit Nederland: 
Telefoon vanuit België:

Documentatie
We bieden een uitgebreid assortiment brochures 
en handleidingen om u bij elke stap van de 
installatie te ondersteunen; van verkoop tot 
technische specificaties. De documentatie is te 
downloaden via: http://paxton.info/210

Paxton Installer Nieuwsbrief
De ‘‘Paxton Installer’’ is onze maandelijkse nieuwsbrief 
met daarin het laatste nieuws, productinformatie en 
updates. De nieuwsbrief verschijnt iedere maand in 
uw inbox.

Schrijf u nu in: 
http://paxton.info/3025

Paxton Experience Center
In ons state-of-the-art Experience Center 
kunnen we uitgebreide demonstraties geven 
aan u en uw klanten. Zo kunt u alle Paxton 
producten werkend zien en kunnen de 
verschillende lezers en deurcontrollers aan 
u gedemonstreerd worden. Ook kunnen we 
u de complete mogelijkheden van de Net2 
software demonstreren, zoals een integratie 
met een inbraakpaneel of de integratie met de 
Milestone IP camera software. We laten zien wat 
de uitgebreide mogelijkheden zijn van Paxton 
en hoe we u een oplossing kunnen bieden. Een 
aansturing van een lift met een I/O module of 
het automatische opensturen van deuren bij een 
brandalarm kunnen we u ook demonstreren, 
zodat u een indruk krijgt van het volledige 
systeem en u kunt bepalen of dit voldoet aan uw 
wensen. 

Wij maken graag met u een afspraak in ons 
Experience Center om onze producten te 
presenteren en u het Paxton gevoel te laten 
ervaren.

Paxton Benelux B.V. 
Korte Huifakkerstraat 34 
4815 PS Breda 
Nederland

Gratis hands-on training 
We bieden verschillende hands-on trainingen aan 
voor onze standalone, Net2, Entry deurintercom 
en Paxton10 systemen. Onze hands-on 
trainingen zijn zorgvuldig samengesteld zodat 
u, als installateur, alle essentiële kennis opdoet 
om Paxton producten op de juiste manier 
te installeren. Na het volgen van de diverse 
trainingen kunt u zonder veel problemen onze 
systemen installeren en bent u in staat een 
storing sneller te verhelpen. 

 � Handige installatie tips & tricks

 � Besparing op installatietijd

 � Trainingen zijn geheel gratis 

 � Hands-on met alle producten

 � Officieel deelname certificaat

Voor meer informatie of om uzelf in te schrijven, 
gaat uw naar: http://paxton.info/1970

NL: +31 76 3333 999 

BE: +32 78 485 147 

support@paxton-benelux.com 

www.paxton-benelux.com

Voor meer informatie kijk op paxton.info/4360

+31 76 3333 999  
+32 78485147

Email:   support@paxton-benelux.com
Skype:  paxton.benelux.support
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4815 PS Breda 
Nederland

NL: +31 76 3333 999 

BE: +32 78 485 147 

support@paxton-benelux.com 

www.paxton-benelux.com

Alle informatie en specificaties zijn correct op het moment van publicatie, maar kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
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