
Handzenders beheer via internet

https://www.nelec.com/producten/kit-gsm-toegangscontrole-1-relais-voor-handzenders/


Iedere toegang, poort,  hek en 

slagboom kan bevei l igd worden 

met handzenders van Noralsy. 

Het systeem wordt bi j  de toegang 

gemonteerd en wordt v ia het GSM 

datanetwerk op afstand beheerd. 

beheren via internet





Wat doet Noralsy?

Een toegangscontrole systeem 

moet de deur openen als er op 

een geldige handzender wordt 

gepresenteerd en de deur niet 

openen voor een ongeldige 

handzender. Bi j  vermissing moet je 

bestaande handzenders ongeldig 

kunnen maken en je moet nieuwe 

handzenders kunnen toevoegen. 

Het systeem moet ook bi jhouden 

welke handzenders de deur 

openen, met de datum en t i jd 

erbi j .  Voor ouderwetse systemen 

moet er of iemand fysiek naar 

het systeem toe om wi jz igingen 

aan te brengen of moet er een 

kabel aangelegd worden met een 

permanente internet-verbinding.

Met het systeem van Noralsy 

beheer je op afstand via het 

GSM datanetwerk. Je logt in op 

de bevei l igde beheersite, maakt 

bi jvoorbeeld een handzender 

ongeldig en met een druk op de 

knop stuurt de site de wi jz igingen 

via het GSM datanetwerk naar het 

systeem bi j  de deur,  dat verder 

zelfstandig funct ioneert.





Zonder kabel te trekken

In een gebouw met meerdere 
ingangen, komt er bi j  iedere 
ingang een standalone Noralsy 
systeem en hoeft er onderl ing 
geen kabel getrokken te worden. 
Grondkabel aanleggen naar ver 
gelegen poorten is niet nodig. 
Een monteur sturen naar een 
gebouw ergens in het land om 

handzenders te beheren is 
ver leden t i jd.





Noralsy importeur:  www.nelec.com
 nelec bv 
  gyroscoopweg 106 
  1042 ax  amsterdam 
  postbus 20674 
  1001 nr  amsterdam 
  email info@nelec.com 
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nelec 020 - 6 352 350 
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