
 

 

Klein genoeg om groots te zijn! 

• Eén deur/kaartlezer per controller 
• Maximaal 4000 kaarthouders/gebruikers 
• Wijzigingen in rechten en kaarthouders vindt 

centraal plaats in het gratis bijgeleverde softwa-
repakket (zonder licentiestructuur) 

• Synchronisatie tussen de software en de control-
lers vindt plaats middels een RS232 kabel of 
DTU (Data Transfer Unit, separaat te bestellen) 

• Synchronisatie per controller 
• Maximaal 256 controllers per softwarepakket 
• Toegang met 50 bit ISO proximity- of Mifare 

kaart of pincode 
• Snel te installeren (alleen 12V voeding nodig) 
• De kaartlezers zijn UV- en klimaatbestendig 
• Proximitykaarten of keyfobs zijn per tien stuks na 

te leveren en uiteraard door elkaar heen te      
gebruiken 

• Uitstekend geschikt voor kleine bedrijven, verza-
melgebouwen of een kleine reeks slagbomen of 
toegangspoorten 

• Axxess Identification geeft 5 jaar fabrieksgarantie 
op materiaaldefecten en functionaliteit van alle 
typen controllers (AX50, AX100, AX200 en 
AX300) en kaartlezers 

De AX100 is een simpel, krachtig en veilig toegangscontrole-
systeem op basis van 125KHz ISO proximity, 50 bit verificatie 
of Mifare. De AX100 is uitstekend geschikt voor kleine toepas-
singen met een beperkt  aantal deuren en een beperkt aantal 
wijzigingen in rechten en kaarten. U kunt de AX100 gerust bij 
een voordeur of overhead deur plaatsen want de AX100 is veili-
ger dan het gemiddelde cilinderslot. En sabotage van de toch al 
zeer robuuste kaartlezer heeft geen enkele invloed op de toe-
gang. De controller wordt aan de beveiligde zijde van de deur 
gemonteerd en programmering vindt plaats in de bijgeleverde 
software die middels een RS232 kabel of een Data Transfer 
Unit met de controllers wordt gesynchroniseerd. Simpelweg 
inpluggen in de controller en binnen enkele seconden heeft de 
synchronisatie plaatsgevonden. De AX100 werkt hierna weer 
volledig standalone. De gebruikersvriendelijke en gratis bijgele-
verde software zorgt ervoor dat aanpassingen eenvoudig en 
overzichtelijk kunnen worden bijgehouden. Hierdoor is de 
AX100 uitstekend geschikt voor situaties met meerdere toe-
gangen en meerdere gebruikers zonder al teveel wijzigingen. 
Daarom is de AX100 dé oplossing voor bijvoorbeeld het grote 
aantal kleine bedrijven en verzamelgebouwen dat Nederland 
rijk is.  
 
En natuurlijk kan er gewoon randapparatuur zoals een infra-
roodsensor, REX knop of deurmagneet op de AX100 aangeslo-
ten worden. Doeltreffend, snel te installeren en betaalbaar!  
 
 
The AX100 is powered by: 

AX100  
 
 
 
 

Standalone toegangscontrole met  
centraal kaartmanagement 
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Data Transfer Unit (DTU) 

Proximitylezer 

Proximitykaarten of 
keyfobs 

Deurstatus contact 

Request to exit 
drukkop 

 

Desktop pc of laptop 
Voeding 

Art nr. 105-316 

Elektronisch deurcontact 
of magnetisch slot 

AX100 controller 

       6 aderig 24 AWG 0.22m² 
 
        
                             2 aderig 24 AWG 0.22m² 

 
   Maximale lengte: 50 meter 

 
   
 
   RS232 kabel of draadloos met DTU 

 

Klein genoeg om groots te zijn! 


