
Smart Touch
De nieuwe controle-interface
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VEREENVOUDIGDE CONTROLE-INTERFACE
Smart Touch biedt een eenvoudige en elegante oplossing voor het beheer van één of twee zones op afstand, via een Ethernet-
netwerk, met apparatuur voor toegangscontrole.

Het systeem wordt aangeboden in de vorm van een paneel PC 10” met touchscreen dat in enkele beelden een duidelijke weergave 
biedt van de installatie. De interface Smart Touch biedt de mogelijkheid om één of twee zones en tot 10 doorgangen per zone te 
controleren op afstand.

Smart Touch biedt onder andere de mogelijkheid om : 

77 Apparatuur toe te voegen of te verwijderen.

77 De werkingsmodus te kiezen in beide richtingen.

77 Eén of meerdere vergunningen voor de doorgang toe te kennen voor een 
specifiek apparaat.

77 De doorgang voor de volledige site in evacuatiemodus te activeren.

77 Alarmen en defecten weer te geven.

De toegang tot deze applicatie is vergrendeld met behulp van een gebruikersnaam 
en wachtwoord, met twee toegangsniveaus in functie van de soort gebruiker 
(beheerder of gewone gebruiker) waaraan verschillende functies worden toegekend.

BEL ANGRIJKSTE KENMERKEN

Voeding 5V/DC via een standaard enkelfasige adapter, 100-240 V/AC, 50-60 Hz

Communicatie-interface Ethernet

Beschikbare talen voor de software Frans, Engels, Duits, Spaans, Nederlands, Portugees, Italiaans

Scherm 10 inch, kleur, touchscreen

Soort uitrusting SlimLane, FirstLane, TriLane, AccessLane

Afmetingen buitenkant Breedte 176 mm / Hoogte 260 mm / Diepte 131 mm
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