
Net2 Entry
Systemöversikt

En enkel porttelefonlösning för din fastighet

Marknadens smartaste 
porttelefonsystem



Net2 Entry
Net2 Entry, marknadens enklaste porttelefonsystem, utvecklat hos den väletablerade passer-
kontrolltillverkaren Paxton. Enkel att installera, sofistikerad och elegant design gör att Net2 Entry 
passar in i alla miljöer. Slutanvändaren kommer också att uppskatta den intuitiva och eleganta 
touchscreen-monitorn i sin lägenhet.

Tack vare den sofistikerade överföringen av ljud och färgbild från porten kan besökaren enkelt 
identifieras och tillträde kan beviljas eller avstyras allt efter omständigheterna. En knapptryckning 
på monitorn låser enkelt upp dörren för besökaren. Det är också enkelt att integrera Net2 Entry 
med Net2 passersystem och tillåta daglig användning via passage med kort eller koder för behöriga 
personer.

Snabb och enkel installation
•    Endast tre olika komponenter – 
      portapparat, monitor och  centralenhet
•    Anslutna komponenter detekteras 
      automatiskt vid uppstart
•    Enkelt att utöka systemet via standard 
      PoE-switchar
•    Ett fåtal systemkomponenter, inget 
      behov av komplexa anslutningsdiagram

“Plug and play” i tre enkla steg

1.  

2.

3.

Montera portapparat, monitor och 
centralenhet på sina platser
Anslut komponenterna mot nätverket…

Detekteringen startar, och allt är klart!



Snabbfakta

Net2 Entry har utformats för att vara så lättinstallerat som möjligt, endast en typ av kabel används 
mellan systemets olika komponenter. Systemet använder Cat5 infrastruktur och kan även anslutas 
till existerande nätverk, vilket innebär att kostsam och tidsödande installation av olika kablar för 
videosignal och strömförsörjning inte är aktuellt.

För en dörr
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Strömförsörjning via
PoE-switch med backup

Cat5-kabel används
i hela systemet

Delat montage – alla
kritiska anslutningar på
den säkra sidan 

Kamera med IR-ljus
ser i mörker

Kan monteras infällt
eller utanpåliggande

Beröringsfri 
kortläsare
i portapparaten

“Plug and play”
Alla enheter detekteras
automatiskt vid anslutning

Svarsapparat/monitor i 
lägenheten kan
placeras på bord
eller vägg



Utökning via ett TCP/IP-nätverk
•  Enkel installation vid stora objekt
•  Alla enheter detekteras automatiskt vid anslutning
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Integration mot
Net2 passersystem

Upp till 100 portar
Strömförsörjning via
PoE med backup

IP55-klassad

Användarvänlig 
touchscreen-monitor

Handsfree-funktion 
eller lur som standard

100-tals svars-
apparater/monitorer

Kostnadsfri PC-programvara
för snabb konfiguration av 
anslutna enheter 
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