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Update-terminal WT-B
CES OMEGA FLEX

Nieuw design, nieuwe functie: 
Update-terminal met deuropeningsfunctie
De geldigheid van een sluitmedium is een centraal veiligheids-
aspect in de toegangscontrole. Ook in het V-NET geldt: geen 
toegang zonder geldige toegangsrechten. Om dit snel en be-
trouwbaar te kunnen vaststellen, controleert en actualiseert de 
update-terminal de geldigheid van een sluitmedium.
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Snel en veilig in één stap actualise-
ren en deuren openen
De update-terminal combineert de func-

ties van een validatie- en een actualisa-

tieterminal. U kunt dus niet alleen een 

sluitmedium programmeren – d.w.z. 

toegangsrechten toekennen, wissen, 

valideren of blokkeren – maar ook de 

besturing voor het openen van deuren. 

De verbinding met het netwerk vindt 

plaats via een LAN-adapter (bij de leve-

ring inbegrepen). Op deze manier zijn uw 

blokkeerlijsten en gebruikersautorisaties 

altijd up-to-date.

De update-terminal is verkrijgbaar in 

twee uitvoeringen. Beide uitvoeringen 

hebben dezelfde functies, maar voldoen 

aan verschillende veiligheidseisen:

1  WT-B-I

• voor gebruik binnen- en 

 buitenshuis

• reader en controller in één behuizing

2  WT-B-II

• voor gebruik in beveiligde zones (bin-

nen en buiten)

• twee behuizingen, d.w.z. de reader en 

controller bevinden zich in twee separate 

behuizingen. De reader, die zelf niets kan 

openen, wordt in de buitenruimte ge-

monteerd en de controller in een tegen 

manipulatie beveiligde binnenruimte.

De opbouwbehuizing is geschikt voor 

buitengebruik en dus weerbestendig  

(IP 55).

Leeseenheid in zwart of wit

Behuizing in roestvrijstaal-look, gebor-
steld
• Opbouw in zilver en zwart
• Inbouw in zilver

De controller bevindt 
zich in de beveiligde 
binnenruimte.

Design

Oppervlakken

Beveiliging tegen manipulatie
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