
 

 
 

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 kunnen gekoppeld worden 
zodat het “oude” systeem naadloos aansluit. 

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

• Standaard 6 ingangen voor verschillende soorten senso-
ren (lekkage, PIR, trillingen, licht, rook, temperatuur en 
nog veel meer). Dus geen dure extra installaties en 
kruisverbanden met andere systemen. 

• Twee programmeerbare en potentiaalvrije relais uitgan-
gen (C/NO/NC) voor bijvoorbeeld terugkoppeling naar 
een alarmsysteem of brandmeldinstallatie. 

• FireTecPro ready. 

• Optioneel eigen batterij-voorziening 7Ah. Als de 230 Volt 
uitvalt draait alles gewoon door. 

• Uitgebreide rapporteringen van allerhande uitzonderin-
gen mogelijk in verschillende formats te converteren of 
realtime uit te lezen. 

• Who’s in / who’s out. 

• Tijdschema’s per persoon en per groep instelbaar. 

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

De AX300 is een High Tech IP based toegangscontrole-systeem 
met een geïntegreerde sensor-controller. Er kunnen 256 AX300 
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! Daarnaast heeft elke con-
troller 6 RJ10 inputs voor sensoren zoals trilcontacten, tempera-
tuur en luchtvochtigheid, rookmelders, licht-sensoren, deurpositie-
sensoren, waterdetectie-sensoren en nog veel meer. Zelfs de  
FireTecPro kan als “sensor” rechtstreeks op de AX300 worden 
aangesloten. De installatie is zeer eenvoudig en kan in principe 
zonder handleiding worden gerealiseerd. Aansluitingen staan dui-
delijk aangegeven en de kleurcodes komen overeen met de kleu-
ren van de bedrading, eenvoudiger kan niet. De bijgeleverde soft-
ware 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 AX300 
kits wordt standaard de ultra slimme minikaartlezer bijgeleverd 
met ingebouwde indicator leds (blauw = “I am alive”; rood = deur 
gesloten; groen = deur open; rood knipperend = high security mo-
de). De “deur open tijd” is specifiek voor ouderen en minder vali-
den te verlengen. En natuurlijk geeft de AX300 alarmering van 
uitzonderingen zoals   bijvoorbeeld kaartmisbruik, inbraak of sen-
soren die de maximum ingestelde waarden overschrijden. Tevens 
genereert de AX300 uitgebreide logbestanden die eenvoudig in de 
software gefilterd kunnen worden. 
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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 
uitgebreide en gedetailleerde tijdschema’s op persoonsniveau. 
Bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel heeft buiten het ingestelde 
tijdschema geen toegang. Probeert men het toch, dan wordt dit 
meteen als uitzondering in het logbestand opgenomen. En toe-
gang wordt uiteraard geweigerd…... 
 
De zes RJ10 poorten voor sensoren bieden de mogelijkheid 
om op 1 controller, naast de kaartlezers, ook de ruimtes binnen 
in de gaten te houden. Bijvoorbeeld de lichtsensoren worden 
vaak gebruikt om te voorkomen dat het alarm ingeschakeld 
kan worden als het licht nog ergens in het pand brandt. Rook-
melders zijn ook beschikbaar evenals waterlekkage-sensoren 
en temperatuur- en luchtvochtigheids-sensoren voor bijvoor-
beeld archieven. Zelfs de FireTecPro, voor de brandbeveiliging 
van de serverruimte of schakelkasten, kan naadloos geïnte-
greerd worden middels een simpele RJ10 plug;  
   zie www.rd-netcom.nl. 
 
En zo zijn er nog veel meer sensoren beschikbaar tot zelfs een 
universele analoge ingang voor de koppeling met sensoren 
van derden of al aanwezige sensoren. In de software wordt 
een sensor direct herkend en middels een simpele wizard in-
gesteld. Net als alle activiteiten rond de kaartlezers kunnen de 
acties en metingen van de sensoren realtime worden uitgele-
zen en in een logbestand worden opgeslagen. Alle loggingen 
kunnen op verschillende manieren worden gesorteerd zodat u 
alleen ziet wat u wilt zien en deze gegevens kunnen in ver-
schillende formaten worden omgezet waaronder Excel. 

AX300 overview 
  

Er zijn verschillende types lezers leverbaar in verschillende 
kleuren. Af fabriek kunnen de leds uitgezet worden als de 
kaartlezer de aandacht niet mag trekken. De minikaartle-
zers 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 AX300 draait volledig over IP, maar ook als er even 
geen netwerk beschikbaar is draait de AX300 ongestoord 
door. Ook alarmmeldingen kunnen over IP doorgezet wor-
den. Maar de AX300 wordt ook net zo makkelijk gekoppeld 
aan een alarmcentrale. Met twee relais-uitgangen kunnen 
de meldingen van de sensoren en de toegangscontrole ge-
scheiden worden doorgezet, maar andere combinaties 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. 
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AX300  
Technische data en opties toegangscontrole 

Type Aantal Omschrijving 

Kaartlezer 2 Wiegand (8 tot 50 bit programmeerbaar). 

Deurcontact 2 Softwarematig in- en uit te schakelen. 

REX 2 
Twee aansluitingen voor apparatuur en schakelaars voor het 
vrijgeven van de deur. 

Breekglasschakelaar 2 Met terugkoppeling (driepolig) en herbruikbaar. 

Deur-relais 2  1.7 Amp 12vDC. 

Vrije ingangen 2 Programmerbare vrije ingangen voor nog meer mogelijkheden. 

Relais uitgangen 2 Twee potentiaal vrije relais uitgangen voor nog meer 
mogelijkheden 

Breekglasschakelaar uitgangen 2 Voor doorkoppeling naar een alarmcentrale enzovoorts. 

Potentiaal vrij relais 1 Relais voor sluisfunctie van automatische deuren. 

Uitgang voor akoestisch alarm 1 12vDC 100mA met instelbare timer. 

Uitgang voor optisch alarm 1 12vDC 100mA met instelbare timer. 

Auxiliary uitgang 1 12vDC 1A uitgang voor apparatuur van derden. 

Smart Sensor Poorten 6 
RJ10 poorten voor verschillende sensoren. Zes dezelfde of 
allemaal verschillend. Ook achteraf uit te breiden. 

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

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

Toegangscontrole 
 
De AX300 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 AX300 veel veiliger dan het gemiddelde cilinderslot waar 
wij allemaal blind op vertrouwen.  
 
De AX300 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. Ook heeft de AX300 ruimte 
voor een 7Ah batterij voor zowel de controller als alles wat erop 
aangesloten is inclusief het deurslot. Dus als de AX300 offline gaat 
en de 230 Volt hoofdvoeding afvalt draait alles ongestoord door. 
 
Door de koppeling van de AX300 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 AX300 ook geschikt voor koppe-
ling aan de wat oudere (tragere) netwerken en zelfs synchronisatie 
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 AX300’s, 
zij kunnen het allemaal en dwars door elkaar heen in 1 groot sys-
teem. 
Enkele features op een rij: 

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

• Deadlock (4x achter elkaar kaart aanbieden door gemach-
tigde). 

• Latch mode (2x achter elkaar kaart aanbieden door ge-
machtigde). 

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

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

• Vluchtroutes kunnen bij calamiteiten volautomatisch vrijge-
geven worden of juist hermetisch worden afgesloten. 

• Automatische nummerplaat herkenning voor versnelde en 
veilige toegang van voertuigen. 

• En alles is realtime / binnen enkele seconden aan te pas-
sen. 
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Sensoren zijn uitgebreid programmeerbaar voor alarmering 

bij bovengrens, ondergrens, schommelingen in waarden en-

zovoorts. Zelfs de frequentie van de rapportages is instel-

baar zodat de juiste informatie verkregen kan worden op elk 

gewenst moment. En uiteraard kan ook alles realtime  door 

in te loggen op de server. 

 

Bent u onder de indruk, maar mag het wat u betreft ook 

iets minder? Vraag naar de AX200. 

 

   The AX300 is powered by 

 Deur / paneel positie sensor  Detecteert de positie van deur / paneel / wand / plafond enz.  

Temperatuur sensor  Standaard temperatuur sensor range –20°C tot +80°C  

Temperatuur & Luchtvochtigheid sensor  Meet temperatuur en luchtvochtigheid tot op de tiende nauwkeurig 

Temperatuur & Deurcontact sensor  Gecombineerde sensor voor temperatuur en deurpositie 

Hoofdvoeding sensor  Monitort de beschikbaarheid van de hoofdvoeding 

Licht & Deurpositie sensor Gecombineerde sensor voor licht en deurpositie 

Lekkage sensor Detecteert lekkage met een vijf meter lange sensor  

Rook & Temperatuur sensor Gecombineerde sensor voor rookdetectie en temperatuurmeting  

PIR  Detecteert beweging en aanwezigheid  

Akoestische & Optische alarmmodule  Gecombineerde alarmering; rode lamp en sirene 

Ventilator sensor  Alarmering bij uitval van ventilatie en temperatuuroverschrijding 

Ventilatie (rpm) & Temperatuur sensor  Detecteert de rotaties per minuut van een ventilator alsmede tempe-
ratuuroverschrijding 

FireTecPro (zie ook www.rd-netcom.nl) 19 inch branddetectie en blussingsmodule (alternatief voor ruimte-
blussing in serverruimtes en schakelkasten) 

Universele analoge ingang 0—5 volt analoge sensor voor koppeling met hardware van derden  

Relais / schakel module  Twee algemene ingangen en 1 relais uitgang (programmeerbaar)  

Algemene input module  Twee potentiaalvrije algemene inputs  

Druk en temperatuur sensor  Gecombineerde sensor voor druk en temperatuur  

Doorstroming en temperatuur sensor  Gecombineerde sensor voor vloeistofdoorstroming en temperatuur 

Stofdeeltjes sensor  Detecteert de concentratie aan stofdeeltjes in de luchtstroom 

i-PDU (2 of 12 inputs)  Programmeerbare spanningsslof om opstartvolgorde te bepalen en 
piekspanningen op het net te voorkomen 

Smart Sensor Poorten 
 

De AX300 is voorzien van 6 poorten voor allerlei sensoren  

en koppelingen. Dit is een ideale combinatie voor  

gebouwbeheersystemen en kan bij een juiste samen-

stelling zelfs flinke besparingen opleveren. Tevens staat 

de bewaking en alarmering garant voor een optimale bes-

chikbaarheid van bijvoorbeeld koeling en verwarming. De 

AX300 kan tevens bijdragen aan de algemene bewaking 

van het pand. Met trilsensoren en bewegingssensoren 

breekt niemand ongemerkt iets open en wordt elke per-

soon gedetecteerd. Alarmmeldingen kunnen worden 

gerapporteerd middels  

e-mail, sms, SNMP en kunnen zelfs direct doorgezet 

worden naar een PAC-central (ARC).  

AX300  
Technische data en opties sensoren 
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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 

 

The AX300 is ready! 
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Toepassingsgebieden 


