
Experts in perimeter protection

Toegangscontrole en communicatie  
via intercom voor het verlenen van 
toegang tot uw terrein.

Entry
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Entry
Entry is een intercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton 
Net2 toegangscontrole systeem functioneert. Entry kan worden gebruikt voor toegang 
voor gebruikers met een kaart of tag. Én met Entry kunnen gebruikers in het gebouw 
een bezoeker via een monitor identificeren voordat er beslist wordt de toegang te 
verlenen of te weigeren. 

De veelzijdige groeperingsfunctie maakt eenvoudig beheer van terreinen met meerdere toegangspunten mogelijk. Het systeem 
is schaalbaar, uit te breiden tot 100 panelen en 1000 monitoren.
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Eenvoudig schaalbaar via IP netwerk
• Extra componenten detecteren automatisch na aansluiting,  
 met IPv6-technologie. 
• Te gebruiken op de bestaande netwerkinfrastructuur. 

Geschikt voor een breed scala aan locaties
• Multi-format kaartlezer – leest Paxton and MIFARE®  

technologie. HID™ Prox activatie mogelijk.
• Het Entry standaard paneel is voorzien van verlicht keypad. 
• Full duplex audio én video communicatie met een bezoeker in 

combinatie met het Entry Touch paneel en Premium monitor.

Veelzijdig gebouwbeheer
• Groeperingsfunctie zorgt voor slimmer beheer van  

gebouwen met meerdere huurders of gebouwen.
• Pan/tilt camerafunctionaliteit voor het kantelen van de  

camera in het paneel.

Slimme, simpele gebruikerservaring
• Intelligent paneelontwerp geeft bewoners op naam of  

nummer weer of als ze het Touch paneel gebruiken,  
voeg een afbeelding of logo toe voor snelle visuele  
herkenning in het dynamische adresboek.

• Intuïtieve gebruikersinterface voor externe 
ONVIF-compatibele camera integratie.

• Interne communicatiemogelijkheden voor beheerders  -  
stuur berichten en breng oproepen tot stand vanuit de  
receptiemonitor. 

• Hoog contrast thema’s beschikbaar met de Premium  
monitor en Touch paneel.

SIP/VOIP
• SIP compatibiliteit – de oproep kan beantwoord worden 

vanaf smartphone, tablet of PC*

Een eenvoudige  
één deur oplossing!

Eenvoudige en snelle installatie

• 3 componenten met automatische detectie bij installatie - monitor, paneel en controller

• Te gebruiken met de standalone kaarten en tag pakketten 

• Schaalbaar systeem – uit te breiden met een standaard PoE-switch

• Geen gespecialiseerde bekabelingsschema’s nodig

• Panelen verkrijgbaar in standaard kunststof, RVS vandaalbestendig of touchscreen

• Intuïtieve gebruikersinterface

• Alles POE gevoed

* 3rd party producten benodigd
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Standalone intercom 
Ons video intercom systeem werkt ook in standalone modus voor een simpele,  
snelle installatie en eenvoudig gebruikersbeheer met standalone kaart- en  
tagpakketten. Een flexibel systeem dat mee kan groeien met de behoeften  
en is zonder verborgen kosten te upgraden naar een Net2 systeem.

• Gebruik Entry waar standalone toegangscontrole gewenst is.
• Eenvoudig gebruikersbeheer met behulp van de standalone kaart- en tagpakketten.
• Upgrade bestaande standalone systemen met een video intercom systeem.
• Combineer met andere standalone producten om een volledig standalone systeem te bouwen,  

dat te gebruiken is met dezelfde kaart of tag.
• Toe te passen bij een poort of slagboom.

Voorbeeld van standalone deurintercom

Net2 Entry 
controller

Entry 
Premium monitorEntry Touch paneel

Standalone Entry systemen vereisen geen verbinding  
met een netwerk of server

Poort besturing
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Entry 
buitenposten

• Een slim audio/video intercom systeem.
• “Auto detect” functie voor eenvoudige installatie.
• Geschikt voor zowel kleine als zeer grote installaties.
• Leverbaar als inbouw, opbouw en opbouw met regenkap.
• Integratie van een externe IP overzichtscamera mogelijk.
• Panelen zijn standaard SIP compatibel.

Genuine HID-technologie (TM) 125 kHz licentiekaarten en Wiegand 
activatiekaarten zijn voor gebruik met de door het symbool aange-
duide Net2-lezers (uit blz. 26) om de HID (TM) 125 kHz Proximity of 
HID (TM) Wiegand functionaliteit te activeren.

Entry paneel 
De kunststof Entry panelen komen in een industrie grijze kleur (RAL7016). Het paneel 
is breed inzetbaar en geschikt voor de meest voorkomende situaties. 
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Kleurencamera met ingebouwde LED’s voor helder beeld

Ingebouwd keypad voor eenvoudige toegang

Voorzien van ingebouwde kaartlezer
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Entry Vandaalbestendig paneel 
Het robuuste vandaalbestendige Entry paneel is gemaakt van 316 marine grade RVS 
en heeft een slagvast polycarbonaat scherm, dat een slagvaste beschermingsgraad 
heeft, waardoor het in alle weersomstandigheden buiten gebruikt kan worden.  
Het vandaalbestendig paneel is beschikbaar als inbouw of als opbouwbehuizing, 
met of zonder regenkap. Deze versie is perfect voor hoog risico locaties en 
vandalismegevoelige gebieden.

• 3mm 316 marine grade RVS vandaalbestendig paneel.
• Slagvastheid beschermingsgraad IK10.
• Weerbestendig, slagvast polycarbonaat display.
• Geschikt voor zowel kleine als grote installaties.
• Systeem bestaat uit slechts 3 modules - monitor, paneel en 

controller.
• “Auto detect” functie voor eenvoudige installatie.
• Integratie van een externe IP overzichtscamera mogelijk.
Panelen zijn standaard SIP compatibel.
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Ingebouwd keypad voor eenvoudige toegang

Kleuren camera met ingebouwde LED’s voor helder beeld

Voorzien van ingebouwde kaartlezer 
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Entry Touch paneel 
Het Entry Touch paneel is het Premium paneel van ons Net2 toegangscontrole  
en intercom assortiment. Het paneel is voorzien van premium functies,  
waaronder een 7’’ kleuren touchscreen, wat onder andere de mogelijkheid  
geeft tot personalisatie. De dynamische zoekfunctie zorgt ervoor dat het  
paneel geschikt is voor iedere locatie.

• Beschikbaar als inbouw en opbouw mét en zonder regenkap.
• Eenvoudig bedienbaar via het 7-inch touchscreen.
• Duurzaam en chemisch versterkt glas.
• Anti-reflectie coating voor optimaal zicht in zonnige  

omstandigheden.
• De optie groeperen maakt het eenvoudiger om een oproep  

te maken op een locatie met meerdere gebouwen.
• Eenvoudig toegang via kaart, tag of PIN.
• Geïntegreerd Multiformat kaartlezer met ondersteuning  

voor EM en HID Prox, Paxton en MIFARE.
• Geen zichtbare montageschroeven om vandalisme te  

voorkomen.
• Panelen zijn standaard SIP compatibel.



11

Slimme en simpele gebruikers interface

Eenvoud van het merk dat je vertrouwt

Makkelijk te personaliseren



Entry paneel

Entry Vandaalbestendig paneel

Entry Touch paneel
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Entry Standaard paneel 
inbouw

Entry Standaard paneel 
opbouw

Entry Standaard paneel 
opbouw met regenkap

Entry Vandaalbestendig paneel 
inbouw

Entry Vandaalbestendig paneel 
opbouw

Entry Touch paneel 
inbouw

Entry Touch paneel 
opbouw

Entry Touch paneel 
opbouw met regenkap

Entry Vandaalbestendig paneel 
opbouw met regenkap
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De Net2 Entry Controller is voorzien van vier PoE poorten  
waar u een Entry paneel of monitor op aan kunt sluiten.  
Door dePoE technologie heeft u maar één kabel nodig voor 
data en spanning. De PoE switch is tevens voorzien van één  
netwerkpoort waar standaard de Net2 plus deurcontroller  
op aangesloten zit. De PoE switch kunt u aansluiten op het  
bestaande systeem waardoor u het Entry systeem uit kunt 
breiden. Wanneer u de PoE switch in het netwerk opneemt 
kunt u ook de Net2 plus deurcontroller via de Net2 software 
beheren.

De Net2 Entry uitbreidings switch is voorzien van een  
ingebouwde 12V voeding die de PoE switch van spanning 
voorziet. Tevens kan er een back-up accu aangesloten worden 
waardoor uw systeem ook blijft werken wanneer de spanning 
uitvalt. Met de Net2 Entry uitbreidings switch kunt u eenvoudig 
uw eigen netwerk maken door de switchen onderling door te 
verbinden.

Net2 Entry Controller 
De Net2 Entry Controller is de centrale interface tussen een buitenpost,  
binnenpost en de poort of slagboom. De controller zorgt voor de data en  
PoE voeding van de monitoren en panelen. De Net2 Entry Controller is  
voorzien van een PoE netwerkswitch en een Net2 plus deurcontroller.

Net2 Entry uitbreidings switch 
De Net2 Entry uitbreidings switch is een 5 poorts switch met 4 PoE poorten waar  
u de Entry panelen of monitoren op aan kunt sluiten. De Net2 Entry uitbreidings 
switch wordt gebruikt om uw Entry systeem eenvoudig uit te breiden.
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Entry 
binnenposten
Entry Audio binnenpost 
Als toevoeging op de Entry reeks biedt de Entry Audio binnenpost een eenvoudige  
en betaalbare oplossing op locaties waar een videointercom niet vereist is.
• De simpele en strak vormgegeven binnenpost is overal inzetbaar.
• Flexibele installatie mogelijkheden; opbouw aan de muur of met een optionele  

bureaustandaard.
• Verkrijgbaar mét of zonder hoorn.
• Voorzien van deurbelinput.
• Configureerbare actieknoppen die gebruikt kunnen worden om deuren te sturen  

of verschillende acties binnen het Net2 toegangscontrole systeem te starten.
• De Audio binnenpost is voorzien van een potentiaalvrij relais, waardoor het  

mogelijk is om een externe zoemer of flitser aan te sturen tijdens een oproep.

Entry Standaard monitor
Slim en simpel ontwerp met kleuren touchscreen. Kan handsfree gebruikt worden 
of middels de hoorn tijdens privégesprekken. De Entry Standaard monitor heeft een 
elegant en stijlvol design en kan zowel aan de muur als op een bureaustandaard 
worden gemonteerd.
• Video voicemail functie.
• Voorzien van deurbelinput.
• Niet storen modus.

Entry Premium monitor
De innovatieve Premium monitor wordt geleverd met een hoog kwaliteit capacitief 
touchscreen, 25 achtergrond thema’s en een uitstekende audio en video kwaliteit.  
De intelligente en strak vormgegeven monitor is overal inzetbaar. 
• 7 inch capacitief touchscreen.
• Voorzien van deurbelinput.
• Personaliseerbare interface.
• Oproepgeheugen.
• Full duplex audio én video communicatie met een bezoeker in combinatie met  

het Entry Touch paneel.
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Entry Audio binnenpost

Entry Standaard monitor

Entry Premium monitor

Entry Audio binnenpost Entry Audio binnenpost   
met hoorn

Entry monitor 
bureaustandaard

Entry Standaard monitor Entry Standaard monitor 
bureaustandaard

Entry Premium monitor  Entry Premium monitor
met hoorn

Entry monitor 
bureaustandaard
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Heras levert een breed scala aan toegangscontrole interfaces om te voldoen aan  
de vereisten voor toegang via een poort, slagboom of tourniquet. Deze interfaces  
(zoals intercom, kaartlezer, camera, telefoon) bevinden zich normaal gesproken in 
een holle pilaar of zuil die naast de ingang van het terrein wordt geplaatst. 

De pilaar / zuil is gemonteerd op een solide betonnen fundering 
of basisplaat en is ontworpen om intensief gebruik en poging 
tot vandalisme te weerstaan. 

Kies uit een selectie van kleuren en afwerkingen die het beste 
passen bij uw entree en bedrijfsimago. De pilaar / zuil is in 3 
verschillende hoogtes verkrijgbaar om bezoekers op ooghoogte 

te ontvangen (voetgangers, automobilisten of  
vrachtwagenchauffeurs).

• Strak design 
• Robuust 
• Geïntegreerde toegangscontrole oplossing 
• Verschillende hoogtes voor voetganger, auto of vrachtwagen

Communicatie 
pilaar / zuil
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Naast toegangspoorten leveren wij onder andere ook  
beveiligingscamera’s. Daarmee kunt u zicht houden  
op uw toegang(en) en of complete terrein / gebouw.  
Ook terreinverlichting behoort tot de opties. 

Om alle mogelijkheden volledig te benutten bieden,  kunt u 
uw complete (ICT) infrastructuur door Heras laten aanleggen. 
Gebruikmakend van koper of glasvezel naargelang uw wens. 
Op deze manier bieden wij een compleet scala aan producten 

en diensten om de beveiliging van uw terrein te optimaliseren. 
deze infrastructuur wordt gecomplementeerd met diverse 
ICT componenten. Van servers, tot cliënt computers,  
maar ook netwerkproducten zoals switches. 

Voor alle apparatuur kiezen wij enkel producten van  
de hoogste kwaliteit. Daarom werken wij samen met  
gerenommeerde partijen zoals HP, Bosch, Pelco, Moxa  
en anderen.

Het door u gewenste toegangscontrolesysteem kan toegepast worden op uw  
bestaande ICT-omgeving. Heras kan u ook voorzien in een complete integrale  
oplossing. Denk hierbij, naast het leveren van de producten, aan installatie,  
configuratie en een servicepakket. Wij bieden een totaaloplossing die past bij 
 uw situatie en beveiligingsbehoefte.

Hardware en  
infrastructuur
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Kies uw premium service
Om een veilig en betrouwbaar gebruik van uw product te borgen, biedt Heras  
oplossingen voor service en onderhoud. Met service van Heras kiest u voor  
bedrijfscontinuïteit. Heras biedt verschillende servicepakketten: Essential,  
Premium en Premium VIP. Deze garanderen dat uw product optimaal presteert  
en uw terrein optimaal beveiligd is. Voor meer informatie, neem contact met  
ons op of kijk op heras.nl/service.

Reactive PremiumEssential Premium VIP

https://www.heras.nl/service-onderhoud/


Hekdam 1  |  5688 JE Oirschot   |   Nederland
+31 88 274 0274  |  info@heras.nl  |  heras.nl
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