
MIFARE® is een geregistreerd handelsmerk van NXP. De informatie zoals verstrekt is puur voor informatieve doeleinden. Guardall behoudt zich het recht voor  
product specificaties en modellen zonder aansprakelijkheid aan te passen. Geen enkele aansprakelijkheid is aanvaard voor fouten, omissies of anderszins.

TOEGANGSCONTROLE

Integratie Begint Hier!
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NOORD AMERIKA
Guardall
5201 Explorer Drive 
Mississauga, Ontario  
L4W 4H1 Canada

Telefoon: +1 905 206 8434  
Fax: +1 905 629 4970  
www.guardall.com

FRANKRIJK  
Guardall SAS 
23, Rue Casimir Périer BP 70118 
95874 Bezons France

Telefoon: +33 1 3434 3490  
Fax: +33 1 3076 6434  
www.guardall.fr

VERENIGD KONINKRIJK
Guardall Ltd 
Lochend Industrial Estate 
Newbridge, Edinburgh 
EH28 8PL United Kingdom

Telefoon: +44 (0) 131 333 2900  
Fax: +44 (0) 131 333 4919  
www.guardall.com

ITALIË   
Guardall SRL  
Via 11 Settembre, 26 
20023 Cerro Maggiore, Milan Italy

Telefoon: +39 0 331 513 711 
Fax: +39 0 331 517 484  
www.guardall.it



INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE DIGITALE VIDEO BEHEER EN CONTROLE

GEÍNTEGREERDE LIFTCONTROLE 

Guardall toegangscontrole lezer-
technologie kan zonder problemen 
ingebouwd worden in liftcontrole-
systemen ten gunste van hoge be-
veiligingsintegratie. Een groot scala 
aan controllers, filter/isolatie en 
relais modules zijn beschikbaar om 
te voldoen aan de specificaties van 
de meeste installaties.

Guardall toegangscontrole-
systemen bieden de optie 
van IP netwerk modules en 
software waarmee u activi-
teitsrapportages kunt instel-
len, controleren en ontvan-
gen van waar dan ook in uw 
eigen omgeving of op 
afstand. 

IP NETWERK CONTROLE EN RAPPORTAGE MOGELIJKHEDEN

TOEGANGSBEPERKING ZONDER BEVOEGDEN TEGEN TE HOUDEN

SELECTEER HET 
BEVEILIGINGSNIVEAU  
DAT BIJ U PAST
Guardall toegangscontrolesystemen 
integreren een breed scala aan geavan-
ceerde technologieën zoals proximity 
kaartlezers, MIFARE® contactloze 
smartcard lezers, netwerksoftware 
controle en anti-skimming kaartlezers, 
specifiek ontwikkeld voor de  
bankwereld.

TOEPASSINGEN

• Banken en financiële instellingen

• luchthavens en transportsystemen

• faBrieken en nutsBedrijven

• onderwijsinstellingen

• gezondheidszorg

• BedrijfsverzamelgeBouwen

• appartementen en flats

• winkels

Ieder Guardall toegangs-
controlesysteem is ont-
worpen om direct en op 
ieder gewenst moment uit-
gebreid en geïntegreerd te 
kunnen worden met 
inbraakalarm en digitale 
videosystemen.

' E C H T E '  I N T E G R AT I E

SMART CARDS
MIFARE® contactloze 
smartcards kunnen 16 
toepassingen op één 
kaart bevatten.

FOTO-BADGES
Guardall Director software werkt samen met 
foto-badge kaartprinters die ID badges met 
hoge kwaliteit snel kunnen produceren.

Van een enkele toegangsdeur tot het controleren van meerdere locaties, 
Guardall biedt een brede selectie van toonaangevende toegangscontrole 
oplossingen voor iedere commerciële, institutionele en industriële toepassing – 
op maat ontworpen voor uw specifieke wensen. Guardall biedt ook exclusieve 
product oplossingen voor vele gespecialiseerde high-risk beveiligingsdoeleinden. 
En, net zo belangrijk, Guardall toegangscontrolesystemen zijn ontworpen om 
mee te groeien met uw behoeften zonder uw oorspronkelijke investering teniet 
te doen.

TOT 64.000 KAARTHOUDERS  – Het modulaire ontwerp van Guardall toe-
gangscontrolesystemen zorgt ervoor dat het uitbreiden van het aantal gebrui-
kers snel, gemakkelijk en betaalbaar blijft.

VAN 16 TOT 8.000 DEUREN – Een enkelvoudig Guardall toegangscontrole-
systeem kan eenvoudig worden uitgebreid met behulp van modulaire deurcon-
trollers die zorgen voor gedistribueerde verwerking en redundantie. 

MEERDERE LEESTECHNOLOGIËN – Gebruik de lezer die geschikt is voor 
ieder beveiligingspunt van uw locatie. Guardall biedt een scala aan lezers en 
kaarten inclusief MIFARE® smartcards, keypads, proximity-kaartlezers, draad-
loze tokens en zenders.

BEZOEKERS EN HIGH-SECURITY TRACKING – Met Guardall kunt u een-
voudig de toegang tot iedere deur, gebied of verdieping van uw locatie regelen 
en kunt u beschikken over waarschuwingen en een gecontroleerde vastlegging 
van de bewegingen van iedere bezoeker.

Vooruitstrevende toegangscontrole met de garantie van de kwaliteit, betrouw-
baarheid en uitbreidbaarheid van Guardall!


