
 

  

Plug and play TCP/IP controller 

 

• In verschillende kaart-formats beschikbaar. Oude kaar-
ten (HID, 125 KHz ISO high/low bit, Mifare) kunnen ge-
bruikt blijven worden 

• Ook kaartlezers van derden met dezelfde lezer frequen-
tie kunnen gekoppeld worden zodat het “oude” systeem 
naadloos aansluit 

• Op persoonsniveau kan de “deur open tijd” verlengd 
worden voor ouderen en minder validen 

• Software gratis bijgeleverd; geen dure licentie-structuur! 

• Hoogwaardige technologie in een kleine behuizing 

• Eenvoudig te integreren met ANPR (Automatische num-
merplaat herkenning) voor snelle en veilige toegang van 
geautoriseerde voertuigen 

• Uitgebreide rapporteringen van allerhande uitzonderin-
gen mogelijk in verschillende formats per mail of real-
time. Who’s in / who’s out 

• Tijdschema’s per persoon en per groep instelbaar 

• Eenvoudige koppeling met brandmeldcentrale 

• Twee ingangen voor breekglasmelders en twee breek-
glasuitgangen voor terug– en doorkoppeling 

• RJ45 aansluiting 

• Potentiaalvrije uitgang voor bijvoorbeeld licht-schakeling 

• Op alle types controllers (AX50, AX100, AX200 en 
AX300) en alle kaartlezers geeft Axxess Identification 5 
jaar fabrieksgarantie op materiaaldefecten en functio-
naliteit. 

De AX200 is een High Tech IP based toegangscontrole-systeem. 
Er kunnen 256 AX200 controllers aan één server gekoppeld worden 
met twee deuren per controller. Er kunnen dus tot wel 512 deuren 
beveiligd worden met wel 32.000 kaarthouders in 1 systeem!  
 
De installatie is zeer eenvoudig en kan in principe zonder handlei-
ding worden gerealiseerd. Aansluitingen staan duidelijk aangege-
ven en de kleurcodes komen overeen met de kleuren van de     
bedrading, eenvoudiger kan niet.  
 
De gratis bijgeleverde software gaat automatisch op zoek naar  
aangesloten controllers en toebehoren in het netwerk, vindt deze  
en middels een wizard kunt u ze customizen. In het hoofdscherm 
zijn iconen opgenomen met de meest gebruikte features en in de 
pull-down menu’s kunt u het systeem tot in detail op maat maken 
voor de klant. Bij de AX200 kits wordt standaard de ultra slimme  
kaartlezer bijgeleverd met ingebouwde indicator leds (blauw = “I am 
alive”; rood = deur gesloten; groen = deur open; rood knipperend = 
high security mode). De “deur open tijd” is specifiek voor ouderen 
en minder validen te verlengen. En natuurlijk geeft de AX200 alar-
mering van uitzonderingen zoals bijvoorbeeld kaartmisbruik en de 
activering van een breekglasmelder. Tevens genereert de AX200 
uitgebreide logbestanden die eenvoudig in de software gefilterd 
kunnen worden 
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Er zijn verschillende types lezers leverbaar in verschillende  
kleuren. Af fabriek kunnen de leds uitgezet worden als de kaart-
lezer de aandacht niet mag trekken. De minikaartlezers hebben 
standaard een tamper-switch (magneet-contact). Ook zijn er 
kaartlezers verkrijgbaar met numeriek toetsenbord waarbij men 
toegang kan krijgen middels een kaart, pincode of kaart en    
pincode. 
 
De AX200 draait volledig over IP, maar ook als er even geen 
netwerk beschikbaar is draait de AX200 ongestoord door. Ook 
alarmmeldingen kunnen over IP doorgezet worden. Maar de 
AX200 wordt ook net zo makkelijk gekoppeld aan een alarm-
centrale of brandmeldcentrale. Met de relais-uitgangen kunnen 
deze koppelingen gerealiseerd worden, maar andere combina-
ties zijn ook mogelijk. Een driepolige en herbruikbare breekglas-
schakelaar geeft in noodgevallen een deur vrij, maar er is ook 
razendsnel te achterhalen welke breekglasschakelaar             
geactiveerd is. En dit is slechts een kleine greep uit de vele    
mogelijke features. 

 
De basisinstallatie en de software zijn overzichtelijk en intuïtief 
en vereisen zeker geen dure en tijdrovende trainingen voor de 
medewerkers. En voor de meest gangbare functionaliteiten 
binnen de toegangscontrole zijn er sneltoetsen aangebracht in 
het hoofdmenu. Wizards maken deel uit van de gebruiksvrien-
delijke basisinstallatie. Maar er is ook veel aandacht geschon-
ken aan het dagelijkse gebruik. Bijvoorbeeld het aanmaken 
van een nieuwe gebruiker of juist wijzigingen door een verloren 
of gestolen kaart zijn eenvoudig en snel doorgevoerd. Dit is 
ook via internet eenvoudig op afstand realiseerbaar zodat u uw 
klant volledig kunt ontzorgen. Tevens bevat de software uitge-
breide en gedetailleerde tijdschema’s op persoonsniveau. Bij-
voorbeeld schoonmaakpersoneel heeft buiten het ingestelde 
tijdschema geen toegang. Probeert men het toch, dan wordt dit 
meteen als uitzondering in het logbestand opgenomen. En   
toegang wordt uiteraard geweigerd…... 
 
De technische installatie is eenvoudig en biedt in ruime mate 
flexibiliteit voor wat betreft het wegwerken van de controllers. 
Elke kaartlezer wordt gekoppeld aan een AX100 Network    
controller en er kunnen maximaal twee AX100 Network con-
trollers gekoppeld worden aan één AX200 TCP/IP controller. 
De AX100 Network controllers hebben het formaat van een 
wandcontactdoos en de AX200 heeft het formaat van twee 
wandcontactdozen.  
Binnen de productgroep van Axxess Identification is ook alle 
mogelijke randapparatuur voor toegangscontrole beschikbaar: 
breekglasmelders, REX-knoppen, infrarood sensoren voor   
automatische ontgrendeling, diverse kaartlezers, IP camera’s, 
magneetsloten, IC locks, elektrische deursloten, proximitykaar-
ten, keyfobs, zelfklevende tags, ANPR enzovoorts. 
En natuurlijk biedt de AX200 qua configuratie alle mogelijkhe-
den om te voldoen aan brandweereisen en andere veiligheids-
aspecten.  
 
 
The AX200 is powered by: 
 

Basic configuratie voor twee deuren; 1 x AX200, 2 x AX100, 2 x kaartlezer. 

 
Who’s in and who’s out... 

 AX200 overview 
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 AX200 overview 

 
Who’s in and who’s out... 



 Type Aantal Omschrijving 

Kaartlezer 2 Wiegand (8 tot 50 bit programmeerbaar, 1 per AX100) 

Deurcontact 2 Softwarematig in- en uit te schakelen (1 per AX100). 

REX 2 
Twee aansluitingen voor apparatuur en schakelaars voor het 
vrijgeven van de deur (1 per AX100). 

Breekglasschakelaar 2 Met terugkoppeling (driepolig) en herbruikbaar (AX200). 

Deur-relais 2  1.7 Amp 12vDC (NO, NC) (1 per AX100). 

PSU monitoring 1 Signalering van het afvallen van de hoofdvoeding (AX200). 

Relais uitgang 1 Eén relais uitgang welke een 12 V DC puls voor 1 seconde geeft als 
er toegang is verleend (NO of NC) (AX200). 

Breekglasschakelaar uitgangen 2 Voor doorkoppeling naar een alarmcentrale enzovoorts. (AX200) 

12 V uitgang 1 12 V DC uitgang voor voeding van bijvoorbeeld randapparatuur 
(AX200). 

Ingang brandmelding 1 Ingang voor doorkoppeling van een brandmeldcentrale voor 
vluchtroutes of het afsluiten van zones (AX200). 

Ethernet RJ45 1 10MBS verbinding voor communicatie over LAN/WAN (AX200). 

ANPR 2 Geschikt voor automatische kentekenplaat-herkenning voor twee 
rijbanen. ANPR addon kit benodigd. 

Toegangscontrole 
 
Een AX200 controller is voorbereid voor twee deuren / kaartlezers 
of één deur met een in– en uitlezer.  En als er in specifieke ruimtes 
behoefte is aan meer features / mogelijkheden, dan biedt de AX300  
ongetwijfeld uitkomst (zie www.rd-netcom.nl).  U kunt de AX200, de 
AX300 en ANPR dwars door elkaar heen gebruiken en configure-
ren en beheren vanuit één softwareplatform. 
 
De AX200 verwerkt enorme hoeveelheden data in zeer korte tijd 
waardoor 50 bit Radio Frequency Identification (RFID) mogelijk is. 
Dit betekent dat er ruim 4 triljoen combinaties mogelijk zijn en daar-
mee is de AX200 veel veiliger dan het gemiddelde cilinderslot waar 
wij allemaal blind op vertrouwen.  
 
De AX200 controller beschikt standaard over een enorme lokale 
geheugencapaciteit voor 4000 kaarten, 128 tijdschema’s en 4000 
transacties die allemaal offline worden opgeslagen. En als u dat 
niet genoeg vindt kan dat uitgebreid worden naar 32000 kaarten, 
256 tijdschema’s en 8000 transacties.  
 
Door de koppeling van de AX200 aan de LAN of WAN is een com-
pleet systeem niet alleen eenvoudig te installeren, maar ook op 
afstand te managen en te servicen. En door de toepassing van de 
derde generatie IP drivers wordt het netwerkverkeer tot een mini-
mum beperkt. Hiermee wordt de AX200 ook geschikt voor koppe-
ling aan de wat oudere (tragere) netwerken en zelfs synchronisatie 
van de database over 3G is geen probleem. 

Iedere omgeving vraagt zo zijn eigen beveiligingsniveau en zelfs 
binnen 1 gebouw of organisatie kunnen verschillende  
beveiligingsniveaus gewenst zijn. Geen probleem met de AX200’s, 
zij kunnen het allemaal en dwars door elkaar heen in 1 groot                
systeem. 
 
Enkele features op een rij: 

• Er zijn verschillende groepen aan te maken (voor een       
bedrijven verzamelgebouw, afdelingen, functionele groepen 
enz.) 

• Deadlock (4x achter elkaar kaart aanbieden door gemachtig-
de). 

• Latch mode (2x achter elkaar kaart aanbieden door         
gemachtigde). 

• Personen of groepen kunnen alleen binnen een bepaald 
tijdsbestek toegangsrechten krijgen. 

• Super Users kunnen alles overrulen (directie, BHV’ers). 

• Vluchtroutes kunnen bij calamiteiten volautomatisch        
vrijgegeven worden of juist hermetisch worden afgesloten. 

• Automatische kentekenplaat-herkenning voor versnelde en 
veilige toegang van voertuigen. 

• En alles is realtime / binnen enkele seconden aan te passen. 
 
 
 
 
The AX200 is powered by: 

 
Who’s in and who’s out... 

AX200  
Technische data per twee deuren 

(= 2x AX100 en 1x AX200) 



Erkende dealer van Axxess Identification’s AX200 
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RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van Axxess ID. 
De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag , tel;  0229-216922                                                 

www.rd-netcom.nl 

 
Who’s in and who’s out... 

AX200  
Toepassingsgebieden 


