
De complete draadloze 
toegangscontrole oplossing

Net2 PaxLock



Net2 PaxLock 

Kies de juiste cilinder en gebruik 
onze template om de juiste gaten 
in de deur te boren

1.

Bevestig de Net2 PaxLock op de 
deur en plaats de batterijen2.
Voeg de PaxLock toe aan het 
bestaande Net2 systeem door een 
voorgeprogrameerde tag aan te 
bieden

3.

Toegangscontrole in 3 
simpele stappen... 

Snelle en eenvoudige installatie  

• Draadloos online systeem

• Batterij gevoed

• Simpel onderhoud door makkelijk vervangbare AA 
batterijen

• Communiceert via de vertrouwde Net2Air techniek

• Verkrijgbaar in Mifare® of Paxton Proximity uitvoering

• Versie met cilinder uitsparing beschikbaar 

De compleet draadloze toegangscontrole oplossing die voldoet aan al uw eisen.

Net2 PaxLock is een veelzijdig product, ontworpen als een eenvoudige vervanging van uw huidig deurbeslag en 
de perfecte aanvulling op uw Net2 toegangscontrolesysteem. Net2 PaxLock combineert draadloze elektronische 
toegangscontrole in een stijlvol deurbeslag. Een eenvoudige manier om de toegang in een gebouw te beveiligen. Het 
PaxLock deurbeslag is volledig draadloos, werkt op batterijen en is daardoor snel en eenvoudig te installeren. 

Wilt u weten of PaxLock de beste oplossing is voor uw situatie of deur, neemt u dan contact met ons op.



net2

Net2 server PC 
verbonden met het 
IP netwerk

Cilinder uitsparing 
mogelijk voor extra 
veiligheid

Makkelijk 
vervangbare AA 
batterijen voor een 
simpel onderhoud

Verkrijgbaar in Mifare® of 
Paxton Proximity uitvoering

Draadloos signaal 
tot een straal van 
15 meter 

Communiceert draadloos 
met de Net2 server PC via 

Net2 PaxLock communiceert met de Net2 server PC en combineert de vertrouwde Net2Air techniek met de eenvoudig 
te beheren Net2 software. Door het gebruik van de Net2Air bridge heeft het de voordelen van een draadloos 
toegangscontrolesysteem. De Net2Air bridge kan (draadloos) een Net2 PaxLock unit detecteren tot een afstand van 15 
meter.

De draadloze Net2 PaxLock is makkelijk in gebruik en snel te installeren, waardoor deze ideaal toepasbaar is voor 
binnendeuren. 

Hoe werkt het?  

www.paxton-benelux.com

Werkt in combinatie 
met alle andere 
Net2 producten

Deurcontacten kunnen 
worden aangesloten op 
de PaxLock om de alarmen 
‘Deur geforceerd’ en ‘Deur 
te lang open’ te signaleren

USB desktop 
lezer

Paxton



* Waarschuwing: Omgevingsfactoren in een gebouw kunnen invloed hebben op het draadloze bereik van de Net2Air.
* Wij adviseren Paxlock beslagen niet op drukke verkeersdeuren en buitendeuren toe te passen.

Draadloos bereik Net2Air bridge bij gebruik van 
meerdere PaxLock units  

Belangrijkste voordelen van Net2 PaxLock boven een 
bedraad systeem 
• Geen aparte voeding nodig

• Geen bekabeling naar de deur

• Minimale installatietijd

• Lagere arbeidskosten

• Eenvoudig onderhoud 

• Kan later worden toegevoegd aan bestaande 
Net2 systemen

• Aanzienlijke kostenbesparing - installatie 
kosten worden gehalveerd! 

Net2 PaxLock units 
zijn draadloos 
verbonden met de  
Net2Air bridge 

PoE gevoede Net2Air 
bridges maken gebruik 
van het bestaande 
LAN/WAN netwerk 

Het bereik van de Net2Air 
bridges kan elkaar overlappen, 
waardoor de PaxLock zich zal 
verbinden met de bridge met 
het beste bereik*

www.paxton-benelux.com

Net2 server PC 
verbonden met het 
IP netwerk

Paxton

USB desktop 
lezer



• Toonaangevende technische 
ondersteuning

• Eenvoudige software 

• 30 jaar ervaring binnen de branche

• Betrouwbare en bewezen  
Net2 technologie

• Ultiem retourbeleid

• 5 jaar garantie op alle producten

Ook de Net2 PaxLock profiteert van alle voordelen van de brede service die 
Paxton u doorgaans biedt.

Net2 PaxLock versies

De informatie in dit document was correct op het moment van publicatie, maar kan zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

• Net2 PaxLock - 55mm, 70mm, 72mm 
of 92 mm Euro

• Net2 PaxLock MIFARE® - 55mm, 
70mm, 72mm of 92 mm Euro

• Net2 PaxLock - Blind

• Net2 PaxLock MIFARE® - Blind

Er zijn verschillende Net2 PaxLock 
uitvoeringen beschikbaar: 

www.paxton-benelux.com
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4815 PS Breda
Nederland

Tel vanuit NL: +31 (0)76 3333 999
Tel vanuit BE: +32 (0)78 4851 47

info@paxton-benelux.com
www.paxton-benelux.com 

De informatie in dit document was correct op het moment van publicatie, maar kan zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


