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AX300 1U  

AX300 1U 

Uw organisatie is afhankelijk van de prestaties die het IT-netwerk levert. Uw IT-netwerk draagt er zorg voor dat alle 

vereiste bedrijfprocessen makkelijk en soepel verlopen; data, telecommunicatie en beveiliging. Alle processen en 

handelingen in een bedrijf of instelling verlopen direct of indirect via een IT-netwerk. Het is dan zeer belangrijk dat u 

precies weet wat er gaande is in de ruimte waar deze processen gecentraliseerd zijn. De AX300 1U registreert, 

rapporteert en alarmeert direct over alle belangrijke omgevingsfactoren buiten de hardware zelf om: temperatuur, 

luchtvochtigheid, lekkage, trillingen,  rook, stofdeeltjes en nog heel veel meer. Zelfs een koppeling met het automatisch 

kastblussysteem van FireTecPro is slechts een kwestie van een stekker aansluiten. 

Voor wie dat wenst is alle informatie real-time zichtbaar in de bijbehorende software. En de instelbare maximale en 

minimale waardes kunnen een alarm genereren met een SNMP koppeling en / of direct via e-mail. Ook kunnen twee 

relais outputs een alarm doorzetten naar apparatuur van derden. Zoals een gebouw beheersysteem of (brand-) 

alarmcentrale. Er zijn ook diverse PAC-centrales die de protocollen van de AX300 1U kunnen verwerken. En op basis 

van instelbare filters kunnen overzichtelijke rapportages worden gemaakt. 

Kaartlezers en hevelsloten voor de toegangsdeur van de serverkasten kunnen gekoppeld worden aan de AX300’s 1U.   

U bepaalt wie toegang heeft en de AX300 1U registreert alles. Als iemand probeert om in een ruimte te komen zonder 

autorisatie zult u dit zien met de naam, pasnummer, kaartlezer datum en tijd, alles. 

Geen concessies! 

Zonder netwerk ligt alles stil…. 

Waakt over uw vitale systemen 
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Toepassingen  

12  Sensorpoorten 

Toegangscontrole 
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Datacenters en serverruimtes. Weet 

wat er gebeurd 24/7/365. De juiste 

specialisten worden gewaarschuwd zodra 

er afwijkingen ontstaan en voordat het 

escaleert.. Geen of minimale down time! 

 

Toegangscontrole. Wie mag wat en 

wanneer. Standaard geïntegreerd. 

 

Straatkasten, wijkhuisjes etc. Ofwel 

“remote site monitoring”. De AX300 

verkleint de afstanden tot 1 beeldscherm. 

Alle sensoren zijn ontworpen om  plug and  

play aangesloten te worden. De software 

genereert direct een wizard wat een snelle 

en vooral overzichtelijke installatie mogelijk 

maakt. Op de sensorpoorten kunnen ook    

I/O modules aangesloten worden voor 

doorkoppeling of aansturing van apparatuur 

van derden. Dezelfde sensoren kunnen 

meervoudig op elke AX300 1U aangesloten 

worden met elk een eigen ID. 

De twee kaartlezers per AX300 1U kunnen 

worden geconfigureerd als ‘in & out’ lezers 

voor een enkele deur of als twee ‘in’ lezers 

voor twee onafhankelijke deuren. Met de I/O 

modules kunnen ook meerdere deuren tege-

lijk geopend worden volgens instelbare toe-

gangsgroepen; geautoriseerde A heeft dan 

bijvoorbeeld toegang tot kast 1 en 2 en geau-

toriseerde A heeft toegang tot kast 6, 7, en 8. 

zo kan er op kaartlezers en controllers be-

spaard worden terwijl toch de juiste deuren 

open gaan en anderen gesloten blijven. De 

AX300 1U biedt voor elk budget een goede 

oplossing. 

      AX300-1U         Toepassing & specificaties 

De high-speed communicatie maakt gebruik van de TCP / IP en UDP standaard voor real-time monitoring en 

controle over netwerken. De derde generatie IP-drivers minimaliseren de hoeveelheid data waardoor het ideaal 

is om over bestaande LAN / WAN-netwerken met beperkte bandbreedte te lopen, zelfs voor grootschalige 

toepassingen met honderden sites. Alle gegevens worden lokaal opgeslagen en verwerkt zodat data-continuïteit 

gewaarborgd is, zelfs als het netwerk niet beschikbaar is. Een uitzonderlijk breed scala aan kaartformaten en 

technieken worden ondersteund, waaronder AX ISO prox, Mifare, DESFire, HID, Felica, Hitag, magstripe, 

vingerafdruk, Tag-it, EM4x-serie, pincode-optie van 3 tot 7 cijfers en nog heel veel meer  

De AX300 1U controllers kunnen worden toegevoegd aan het netwerk met behulp van de plug and play software 

of met de ingebouwde navigatieknoppen en het display in het frontpaneel om de installatietijd te minimaliseren. 

De high-end controller is snel en makkelijk te installeren zonder extra voeding. Een 12 Volt 2 Ah batterij 

(optioneel), zorgt voor back-up bij uitval van de netvoeding waardoor de kaartlezers en sensoren nog uren 

doorgaan. De elektronische zekeringen zijn processor-gestuurd en worden automatisch opnieuw geactiveerd 

met een duidelijke foutmelding. 

Sensoren worden geleverd met kabel en gemonteerde RJ10 stekker. Resterende bekabeling zoals voor de 

kaartlezers worden aangesloten op kleur met bijschrift achterop de AX300 1U zelf. Een installatie-handleiding is 

beschikbaar, maar doorgaans niet nodig. 
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IC-INT-DC  Deurpaneelsensor 

Detecteert de positie van zijpanelen of deuren 

IC-TS  Temperatuursensor 

Standaard temperatuursensorbereik -20ºC tot +80ºC 

IC-HM  Temperatuur- en vochtigheidssensor 

Hoge nauwkeurigheidstemperatuur, condensatie en vochtigheidssensor 

IC-TS-DC  Temperatuur & Deur Contact Sensor 

Gecombineerde standaard temperatuur en deurpositie sensor 

IC-MI  Controle van de stroomvoorziening 

Controleert de beschikbaarheid van netvoeding 

IC-LS  Light Level & Door Contact Sensor 

Gecombineerde lichtstand en deurpositiesensor 

IC-FS  Overstromingssensor 

Overstromingssensor met 5 meter waterkabel 

IC-SD  Rook- en temperatuurdetector 

Gecombineerde optische rook- en temperatuurdetector 

IC-INT-P  Intrusie / Beweging PIR 

Detectie van mensen voor inbraak of aanwezigheid 

IC-PIR  Algemene Input Module 

PIR bewegingsdetectie sensor 

IC-MFT  Ventilator Fail & Temperatuur Sensor 

Vaste temperatuur alarm en ventilator falen sensor 

IC-FT  Ventilatorsnelheid en temperatuursensor 

Controleert de ventilatorsnelheid op basis van RPM en temperatuur 

IC-FEX  Kastblussysteem FireTecPro 

19 Inch 2 HE Cabinet / rack branddetectie, alarmering en blussing middels Novec1230 

IC-IO  Input / Output Module 

Twee algemene ingangen en 1 relaisuitgangsmodule 

IC-GA  Algemene Analoge Sensor 

0-5 volt dubbele analoge sensor voor aansluiting op apparaten van derden 

IC-ASB  Sounder / Beacon Module 

Gecombineerde sounder en baken voor audio en visuele waarschuwing 

IC-PRT  Druk- en temperatuursensor 

Gecombineerde druk- en temperatuursensoren 

IC-LQT  Liquid Flow & Temperature Sensor 

Gecombineerde vloeistofstroom- en temperatuursensoren 

IC-DPS  Stofdeeltjes sensor 

Controleert de concentratie van stofdeeltjes in de luchtstroom 

IC-INT-V  Trilling / schok sensor 

Controleert doorlopende trilling of plotselinge schokniveaus 

IC-AI  Intruder Alarm Interface 

Externe beveiligings alarm systeem interface 

IC-AMP-100  CT Clamp Current Sensor (Amps) 

Klem op de huidige monitor 

IC-IO-8  Multi I / O board 

8 ingang / 8 uitgangsmodule 

IC-PDU  i-PDU (2 of 12 weg) 

Bewaakte stroomverdelingseenheid 

Beschikbare sensoren 

www.firetecpro.com 

http://www.firetecpro.com
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Kaartlezers  2 aansluitingen 

Wiegand 8 tot 50 bit programmeerbaar 

Deurcontact  2 inputs 

NO / NC gemonitored 

REX  2 inputs 

Request to exit input 

Breekglas  2 aansluitingen 

3 polig gemonitored. Weet welk breekglas is geactiveerd 

Slotsturing  2 

12 Volt DC 1,5 Ampère per slot 

Inputs  2 

Programmeerbare inputs NO/ NC voor uitgebreide toepassingen 

Relais outputs  2 

Potentiaalvrije, programmeerbare relais outputs voor uitgebreide toepassingen 

Sirene ouput  1 

12 Volt DC 100 mili-Ampère getimed 

Flitslamp out-

put 

 1 

12 Volt DC 100 mili-Ampère getimed 

Extra output  1 

12 Volt DC 1 Ampère voor apparatuur van derden 

Slimme senso-

ren 

 12 

Alle combinaties van sensoren zijn mogelijk 

Brand input  1 

Voor bijvoorbeeld een koppeling met een brandmeldcentrale > programmeerbaar 

Ethernet  1 

RJ45 10 Mb/s voor LAN / WAN koppeling 

Accu (onboard)  1 

2 Ah gemonitored (niet standaard bijgeleverd) 

Behuizing  Staal 

Gepoedercoat 

Voeding  Hoofdunit 

220 Volt tot 240 Volt AC 

Afmetingen  19 Inch 1 HE 

482 x 44 x 190 mm 

Gewicht  2,86 Kg 

Exclusief optionele batterij 

Specificaties en inputs en outputs 
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Software  en licentiestructuur 

Software impressies 

De licenties worden samengesteld op basis van het aantal apparaten, kaartlezers, sensoren etc. U betaalt 

voor wat u nodig heeft. Waarom zou u betalen voor een integratie die u nooit zult gebruiken? Houd de 

kosten laag! We helpen graag bij het samenstellen van alle benodigde onderdelen en componenten.  

+31(0) 229-216922 of info@rd-netcom  

De software is met 1 muisklik om te zetten 

van Engels naar Nederlands. Achter de tabs 

zitten de achterliggende c.q. bijbehorende 

instellingen en informatie. De tab 

klimaatbeheer geeft toegang tot real-time 

informatie van alle aangesloten sensoren. 

En natuurlijk voorziet de software in samen 

te stellen rapportages. Een simpele klik en 

een scherpe blik zijn genoeg om snel 

inzicht te krijgen in de gewenste 

informatie. 
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AX300-1U integratie met derden 

De MLR serie serverkast hevelsloten van Eline by DIRAK 

laten zich uitstekend combineren met de veelzijdigheid 

van de AX300 1U voor zowel nieuwe als bestaande kas-

ten. Middels adapters zijn alle deuren van alle bekende 

merken aan te passen voor deze MLR serie hevelsloten. 

We adviseren graag. +31(0) 229-216922 of info@rd-netcom.nl 

Elektromechanische hevelsloten voor serverkasten ...En verder volledige integratie met Senstar, 

Innovonics, FireTecPro 19 Inch, FireTecPro 

Industrial, Pinpoint, Interlock, Cliq, 

Milestone, ActiveX en Onvif. 

FireTecPro Industrial 

Extern kastblussysteem 

AX300-1U integratie met derden 

We helpen u ook graag met integratievraagstukken met 

apparatuur van derden. +31(0) 229-216922 of info@rd-netcom.nl 

mailto:info@rd-netcom.nl?subject=Vraagstuk%20AX300%201U
mailto:info@rd-netcom.nl?subject=Vraagstuk%20AX300%201U


Control the cloud 

Even snel een mailtje…VoIP telefonie… Printen… 
Agendabeheer… Beveiliging… Orders ontvangen en 
verwerken… Boekhouding… Klantencontact… Track and 
trace…Betalingen... Zelfs faxen voor wie dat nog kent... 

 

Ligt het netwerk stil, dan ligt ALLES stil… 

 

Met de AX300 1U weet u wat er gebeurd zodra het gebeurd. 

Think again with 

new perspective 

Erkende dealer van Axxess Identification’s AX300 

 

 

 

 

——————————————————————————–——-- 

RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van Axxess ID. 

De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag , tel;  0229-216922                                                 

www.rd-netcom.nl 

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst of brochure-format of delen 

daarvan worden (her-)gebruikt in welke vorm dan ook. 

Druk– en zetfouten voorbehouden. 


