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Autonome lezers voor toegangscontrole
‘Plug & play’-principe in een stevig jasje.
De nieuwe Legrand-catalogus toont ondermeer ook alle oplossingen voor
toegangscontrole zoals biometrische lezers, kaartlezers en apparatuur voor
deurbeheer. Nieuw binnen dat gamma zijn de autonome lezers voor binnen en
buiten. De externe toestellen dragen duidelijk de Soliroc-signatuur.
Gebruiksklaar en slagvast
De nieuwe autonome lezers werken zelfstandig met directe bekabeling van een elektrisch
deurslot of een elektromagneet. Ze worden aangeboden als stand-alonesysteem voor
toepassing aan eengezinswoningen maar ook als systeem integreerbaar in de
toegangscontrole van bedrijvencomplexen.
De lezers zijn er in verschillende uitvoeringen, met name de klassieke klaviertoestellen
met cijfercode, toestellen met badgesysteem en toestellen met vingerafdrukidentificatie.
De externe lezers met cijfercode, met cijfercode en drukknop en met kaartlezer zijn
beschikbaar in een Soliroc-afwerking. Deze toestellen in metaallegering zijn slagvast en
niet-demonteerbaar, m.a.w. een betrouwbare oplossing voor toegangscontrole met antivandalismefunctie.
Goed nieuws voor de installateur: de autonome lezers worden in kit geleverd. Zowel voor
de interne als voor de externe pakketten geldt het ‘plug & play’-principe. Klaar voor
gebruik in een mum van tijd!
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Legrand Group Belgium, met zetel in Diegem, is een merk van de Franse Legrand Group. Legrand is de
specialist op wereldvlak in elektrische en digitale woninginfrastructuren. Legrand levert al meer dan 60 jaar
geïntegreerde oplossingen voor het beheer van woningfuncties zoals verlichting, verwarming, energie,
netwerken en toegangscontrole. Legrand Group Belgium vertegenwoordigt de merken Legrand en BTicino op
de Belgische markt en is hiermee de specialist inzake elektrisch installatiemateriaal voor laagspanning.
Legrand en BTicino beschikken over een uitgebreid gamma innoverende producten voor de woningbouw
(schakelaars, domotica, distributie en beveiliging), de tertiaire sector (scholen, ziekenhuizen, kantoren,
hotels, …) evenals de industrie.
De Legrand Group ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt eenvoudige en innovatieve elektrische en digitale
systemen voor een eenvoudigere communicatie, een verhoogde veiligheid en beveiliging en een verbeterd
comfort in gebouwen. De catalogus bevat meer dan 190.000 items in ongeveer 100 productfamilies. De
groep telt ruim 33.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 70 landen en verkoopt zijn
producten in ruim 180 landen. In 2011 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,2 miljard euro.

