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Informatie - Deze lezer zorgt ervoor dat iedere telefoon kan worden gebruikt als een Net2 kaart of tag om
toegang te krijgen. Toepassingen voor deze lezer: Slagbomen/schuifhekken, op afstand In/Uit klokken,
 Toegang tot gemeenschappelijke ruimtes, apparatuur aan/uit schakelen, het vanaf afstand openen van 
deuren. Net als elke andere tag van Paxton is het toegangsniveau van de telefoon bij diefstal eenvoudig 
te wijzigen naar "Nooit Toegang", "Verloren", of te verwijderen in de Net2 software

Installatie - U moet een SIM kaart aanscha�en die compatibel is met uw netwerk. Plaats de SIM kaart
 in de houder rechts aan de bovenkant. De antenne kan vastgezet worden in de plastic behuizing dmv 
de plakstrip op de antenne. Om de antenne buiten de kast te plaatsen kan de kabel dmv de schroefverbinding
 worden losgemaakt en de kabel door de kabel doorvoer naar buiten worden gebracht. De lezerpoort kan 
kleur voor kleur worden verbonden met een ACU lezer poort.Als ook een kaartlezer word gebruikt kan 
deze worden aangesloten op de Caller ID lezerpoort.

Werking - Wanneer een gebruiker de Net2 Caller ID-lezer belt, ontvangt de lezer het nummer van de 
telefoon en geeft de laatste 8 cijfers van uw telefoonnummer door aan de Net2 software die dit 
accepteert als kaartnummer. De SIM kaart heeft eventueel kosten voor het abonnement (prepaid ook 
mogelijk), de lezer zelf maakt geen volledige verbinding zodat er geen belkosten gemaakt worden.

Ondersteunt elke telefoon met de nummerherkenning functie ingeschakeld 
 
 Quad-band GSM 
 
 Geen kaart of tag nodig 
 
 Te gebruiken met elke Net2 deur controller. 
 
 Kan gebruikt worden in combinatie met elke Paxton clock en data lezer 


