Net2 Entry
Het simpele deurintercom systeem
voor uw gebouw

Een slim audio/video
deurintercom systeem

Net2 Entry
Net2 Entry is een eenvoudige beveiligingsoplossing,
waarmee uw een bezoeker via audio en video op uw
kleurenmonitor kunt indentificeren voordat u hem
daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. U opent de
deur gemakkelijk vanaf de touchscreen monitor.

Eenvoudig en Betrouwbaar
•
•
•
•
•

Geef uw bezoek toegang door een simpele druk op de knop
Open de deur vanaf afstand via de monitor
Communiceer handsfree of via de hoorn met uw bezoeker
Bekijk op elk gewenst tijdstip wie er voor uw deur staat
Geïntegreerde toegangscontrole in combinatie met de Net2 plus
controller

Net2 Entry is zeer eenvoudig in gebruik en door het robuust
en elegant design in bijna elke omgeving toepasbaar.

Woningen

Zorginstellingen

•
•
•
•

•
•
•
•

Appartementencomplexen
Woningen
Bedrijfsverzamelgebouwen
Parkeerterreinen

Scholen en universiteiten
• Algemene ruimtes
• Lerarenkamers
• Fietsenstallingen

Publieke sector
• Banken en financiële instellingen
• Overheidsgebouwen
• Gevangenissen en jeugdinrichtingen

Ziekenhuizen
Bejaardentehuizen
Tandartspraktijken
Kinderdagverblijven

Vrije tijd en
ontspanning
• Hotels
• Fitnesscentra en
health clubs
• Vakantieparken

Bedrijven
• Kantoren
• Fabrieken
• Toegangspoorten

Een kleuren touchscreen monitor
voor in uw gebouw

Intuïtieve touchscreen
monitor

Hoge kwaliteit geluid
en kleuren video
Elegant en
stijlvol design
Ingebouwde
helpfunctie

Een 'Niet storen' functie
voor extra privacy

Kan handsfree
worden
gebruikt

De monitor kan zowel
aan de muur als op
een bureau standaard
worden gemonteerd

Een robuust en kwalitatief
hoogwaardig paneel,
geschikt voor buitenmontage
Paneel beschikt over camera
voorzien van infrarood leds
en back-lite keypad; ideaal in
donkere omstandigheden.

Zeer gebruiksvriendelijk
paneel - Keuze uit
3 verschillende
oproepmogelijkheden
Ingebouwde proximity
lezer en keypad - voor
eenvoudig toegang
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