
 • Toegangscontrole voor één deur / kaartlezer 
• Maximaal 500 kaarthouders/gebruikers 
• Snel blokkeren/toevoegen van kaarten, keyfobs 

en pincodes 
• Programmering is eenvoudig, ook voor de 

eindgebruiker 
• Toegang met 50 bit iso proximity kaart of pincode 
• Geen software en geen server benodigd 
• Programmering met een unieke programmeer-

kaart  
• Snel te installeren en eenvoudig te program-

meren met het keypad 
• De kaartlezer is UV en weerbestendig 
• Montage met bijgeleverde veiligheidsschroeven 

en toebehoren 
• Een AX50-kit bevat 1 controller, 1 kaartlezer met 

pin, 10 125 KHz, 50 bit iso proximitykaarten of   
10 keyfobs, 1 unieke programmeerkaart 

• Proximitykaarten of keyfobs zijn per tien stuks na 
te leveren en uiteraard door elkaar heen te      
gebruiken 

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

 

De AX50 is een simpel, krachtig en veilig toegangscontrolesysteem 
op basis van 125 KHz iso proximity, 50 bit verificatie. De AX50 is 
uitstekend geschikt voor kleine toepassingen met een beperkt  
aantal deuren en een beperkt aantal wijzigingen in rechten en    
kaarten. Met de AX-serie van Axxess Identification betaalt de klant 
voor wat hij nodig heeft. En soms is de kracht van de eenvoud 
meer dan voldoende. Uiteraard hoeft u daarbij geen concessies te 
doen aan het veiligheidsniveau. U kunt de AX50 gerust bij een 
voordeur of overhead deur plaatsen want de AX50 is veiliger dan 
het gemiddelde cilinderslot. En sabotage van de toch al zeer      
robuuste kaartlezer heeft geen enkele invloed op de toegang.      
De controller wordt aan de beveiligde zijde van de deur                             
gemonteerd en programmering vindt plaats met de kaartlezer zodat 
de controller ook niet perse bereikbaar hoeft te zijn. De AX50 werkt 
volledig standalone, maar u kunt dezelfde kaarten of keyfobs              
uiteraard ook aan twee of meer AX50’s toevoegen zodat heel              
simpel een kleinschalig toegangscontrolesysteem gerealiseerd kan 
worden. De eerste programmeerkaart die de AX50 vanuit factory 
default inleest is vanaf dat moment dé programmeerkaart. Je kunt 
dus meerdere AX50’s met 1 programmeerkaart configureren. Het 
toevoegen of verwijderen van kaarten, keyfobs of pincodes is zeer 
eenvoudig en kan bij grotere aantallen zelfs in batches tegelijk tot 
maximaal 500 kaarthouders/gebruikers. En natuurlijk kan er                   
gewoon randapparatuur op aangesloten worden zoals een                     
infraroodsensor, REX knop, deurmagneet enzovoorts.                                 
Doeltreffend, snel te installeren en betaalbaar!  
 
 

 
The AX50 is powered by: 

AX50  
 
 
 
 
 
 

Standalone toegangscontrole 

 

Krachtige eenvoud! 



AX50 overview 

 

Krachtige eenvoud 

 

Erkende Dealer  
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distributeur van Axxess Identification 
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Proximity lezer  
In diverse kleuren 

 
Proximity kaarten 

Request-to-exit 
drukknop 

 

12 Volt Voeding 
117 x 40 x 17 mm 

Elektronisch 
deurcontact of 
magneetslot 

 

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

 
Maximale lengte: 50 meter 

 

AX50 Controller 
87 x 87 x 28mm 
12VDC 45mA 
Witte ABS behuizing 
87 x 115 x 30mm  

 

Krachtige eenvoud! 

Keyfobs 


