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CardAccess, meer dan  toegangscontrole

“22 printers 
worden 

beheerd”

“150 deuren 
beveiligd”

“uitgebreid met 
biometrie”

“bedien 4 
liften ”

Jarenlang ervaring en innovatie

www.cardaccess.nl

Toegangsbeheer vormt een ideale basis voor totaal securitymanagement binnen een organisatie. 
Zeker wanneer gekozen wordt voor CardAccess, dat al 50 jaar een begrip is in beveiliging. Met het modulair 
uitbreidbare CardAccess zijn maar liefst 32.000 deuren te beheren, maar ook liften, lockers, printers en andere 
zaken waar de organisatie controle over wil houden.

CardAccess is compatibel met nagenoeg alle kaart- en druppelformaten, en voor extra zekerheid is uitbreiding 
mogelijk met biometrische lezers, waarbij bijvoorbeeld het oog, de vinger of de handpalm wordt gescand voor 
toegang. Misbruik wordt direct gerapporteerd, desgewenst met camerabeelden van de locatie. CardAccess 
biedt namelijk tal van integratiemogelijkheden met andere beveiligingssystemen.

In geval van calamiteiten is op ieder moment bekend wie waar en wanneer aanwezig is. Het is zelfs mogelijk 
meerdere beheerders aan te stellen, die verschillende talen spreken en hun eigen gedeelte of eigen locatie van 
het systeem kunnen beheren.



Wat CardAccess 
zo uniek maakt...

Gebruiksvriendelijk
CardAccess biedt u het meest 
geavanceerde en vooral meest 
fl exibele toegangsbeheer wat u 
zich maar kunt voorstellen. Het 
houden van overzicht was nog 
nooit zo eenvoudig! 

Flexibel
Door de modulaire opbouw kunt 
u klein beginnen en wanneer uw 
bedrijf groeit, gaat CardAccess 
met u mee. Waar ook ter wereld. 
Kaartlezers worden op een 
eenvoudige manier met het 
systeem verbonden en zijn direct 
in gebruik.

Duurzaam
Doordat oude systemen eenvoudig 
opgewaardeerd worden naar de 
nieuwste stand der techniek, 
blijft uw systeem altijd up-to-
date, voldoet het  aan de laatste 
wensen en heeft u iets in handen 
wat decennia meegaat.

Betrouwbaar
CardAccess maakt gebruik van 
hoogwaardige componenten 
die een lange levensduur 
garanderen. Sinds de oprichting 
van CardAccess, meer dan 50 
jaar geleden, zijn er duizenden 
systemen geplaatst. Naar 
zeer grote tevredenheid 
van security managers, ICT 
en facilitaire medewerkers, 
beheerders, receptie- en 
beveiligingsmedewerkers 
wereldwijd.

Optimale beveiliging
Omdat CardAccess met 
nagenoeg alle kaartcoderingen 
overweg kan, groeit de 
veiligheid van uw systeem 
naadloos mee met de risico’s 
die u wilt afdekken. Juist in de 
hoogste graad van beveiliging 
wordt CardAccess wereldwijd 
toegepast.

Onderscheid maken in verschillende toegangssystemen is allesbehalve eenvoudig. Uw project vraagt immers 
om een oplossing op maat. Natuurlijk wilt u toegang tot uw pand en  controle over wat er in uw pand gebeurt. 
Dat ongewenste bezoekers gewoon buiten blijven en dat u weet wie er in uw pand is of was. Zeker wanneer 
er zich een calamiteit voordoet! CardAccess biedt u precies dat, en als u wenst nog veel meer. Eenvoudig, 
overzichtelijk en betrouwbaar. Zo kunt u een compleet beveiligingssysteem creëren door bijvoorbeeld 
cameraobservatie toe te voegen. U kunt uw eigen database hanteren en vaak uw huidige lezers blijven 
gebruiken. Eenvoudig te realiseren met een forse besparing in investering en TCO. Daarbij blijft CardAccess 
innoveren op een reeds bewezen en betrouwbare basis. Zo is dit systeem de oplossing voor vandaag, morgen en 
de volgende generaties. 

Samenvattend

•  Altijd een systeem 
op maat

•  Eenvoudig, overzichtelijk en 
betrouwbaar 

•  Het meest geavanceerde en 
vooral meest fl exibele 
toegangscontrolesysteem

• Modulaire opbouw
• Hoge graad in beveiliging
•  Hoogwaardige 

componenten
• Lange levensduur
•  Reeds duizenden systemen 

geplaatst bij banken, 
fabrieken, transport- 
en vervoersbedrijven, 
musea, distributiecentra, 
overheidsgebouwen, 
universiteiten, 
zorginstellingen etc.

•  Meerdere 
integratiemogelijkheden



CardAccess calamiteit 
Voorbereid zijn op alle risico’s. 
De respons op diverse soorten 
calamiteiten of bedreigingen 
kunnen worden voorbereid 
of voorgeprogrammeerd. Een 
bedreiging kan bijvoorbeeld een 
bommelding zijn, een agressief 
persoon of een brandmelding. 
Afhankelijk van de situatie 
kan direct met één druk op 
de knop worden geregeld dat 
bepaalde deuren dicht blijven, 
toegangsrechten van BHV- of 
beveiligingsmedewerker worden 
uitgebreid en rechten van 
“normale” gebruikers worden 
beperkt om te voorkomen dat zij in 
een gevarenzone komen.

Een onbeperkt aantal 
scenario’s kan van tevoren in 
een calamiteitendraaiboek 
in CardAccess 4000 worden 
voorgeprogrammeerd.

CardAccess 
parkeerbeheer 
Het beheer van een parkeerterrein 
of garage kan complex zijn; 
zeker als deze wordt gedeeld 
met meerdere huurders in een 
kantoorpand. Met CardAccess 
4000 wordt het simpel; het aantal 
parkeerplaatsen kan vrij worden 
verdeeld per huurder waarbij het 
systeem bijhoudt hoeveel plekken 
er nog vrij zijn per huurder.
Toegang en uitgang via kaart, 
sleutelhanger of kenteken.
Bezoekers melden via de 
geïntegreerde intercom en worden 
per huurder ook geteld. Een 
parkeergarage kan zo vrij worden 
verdeeld tot meerdere huurders 
met meerdere parkeerplaatsen; 
per gebruiker kan ook dag en 
tijdzone worden toegevoegd.

Meerdere huurders, 
eigen beheer 
CardAccess 4000 biedt 
nu de mogelijkheid om een 
compleet pand te voorzien van 
toegangscontrole terwijl huurders 
uitsluitend het door hen gehuurde 
deel beheren. Op andere delen 
hebben zij geen invloed en kunnen 
geen informatie inzien.

De “master” beheerder kan de 
toegangscontrole bij nieuwe 
huurders anders indelen zonder 
nieuwe bekabeling of montage.
Gemeenschappelijke ruimtes zoals 
centrale hal, liften of garage zijn 
qua toegang fl exibel te beheren. 

Toegangsrechten in 
CardAccess 4000 verder 
uitgebreid
Uiteraard is vooraf te bepalen per 
welke datum een gebruiker
toegang krijgt, tot welke deuren 
en tot wanneer; ideaal dus 
bij tijdelijke werknemers of 
werknemers die tijdelijk meer 
rechten moeten krijgen. Dit 
is nog verder verfi jnd. Naast 
een datum kan nu ook  een 
tijd aan een gebruiker worden 
gekoppeld. Hierdoor kan een 
uurtje toegang tot een select 
aantal deuren worden verleend; 
ideaal voor reservering van een 
vergaderruimte. 

Pincode langer dan 4 
cijfers? 
Is een pincode van 4 cijfers niet 
voldoende op een kaart + PIN 
lezer? In Cardaccess 4000 kan 
de pincode tot 9 cijfers worden 
ingesteld. Voor bijzondere situaties 
kan ook “CardKey-In” worden 
geselecteerd. Met deze functie kan 
een bezoeker of gast (denk aan 
kantoor of hotel) vooraf een veilige 
code gemaild worden. De pincode 
kan voor deze functie tot maximaal 
19 cijfers worden verlengd.

CardAccess 
software
Iemand beperkt of 
eenmalig toegang geven 
tot een pand? 
Gebruik dan de functie “beperkt 
gebruik”. Het betekent dat 
aan een gebruiker een tegoed 
wordt gegeven en dat bij iedere 
transactie 1 van het tegoed wordt 
afgeschreven. Als de teller op 0 
komt, wordt de pas automatisch 
gedeactiveerd. In CardAccess 
4000 is dat nu instelbaar per 
lezer of apparaat, zoals een 
parkeergarage, fi tnessruimte of 
koffi  eautomaat. 

Volledig beheer op 
afstand
Met de introductie van 
CardAccess 4000 is de 
functionaliteit  van de web 
client nu geschikt voor volledig 
beheer op afstand. Deze 
web client maakt ook een 
Cloud gebaseerde oplossing 
mogelijk en een ”hosted” 
toegangscontrolesysteem 
eenvoudiger dan ooit.

Meerdere panden 
verbinden met de Cloud
CA4000 is ideaal voor 
cloud gebaseerde systemen. 
Verschillende operators kunnen 
hun eigen locatie beheren. 
De software draait in een 
veilige omgeving waardoor 
de veiligheid gegarandeerd 
is. Deurcontrollers gebruiken 
een minimale bandbreedte op 
de communicatielijnen. Ideaal 
voor locaties met een mobiele 
verbinding, achter een 3G/4G 
router, zoals een slagboom of 
poort bij een bouwkeet ergens 
achteraf. “CardAccess is het 

ideale systeem voor 
multi-site projecten 

waarbij elke pand 
autonoom 

kan worden beheerd!“



Eigenschappen CA4000 software

Maximaal aantal kaartlezers 32.000

Maximaal aantal panelen per COM-server 2.048

Aantal Com-poorten of IP verbindingen per COM-server 256

Standaard beschikt de software over 1 COM-server 1

Maximaal aantal COM-servers te configureren 7

Maximaal aantal tijdzones 3.000

Maximaal aantal toegangsgroepen 30.000

Maximaal aantal toegangsgroepen per kaart 16

Maximaal aantal kaarten per paneel. Afhankelijk van type paneel en 
geheugen

tot 1 miljoen

Offline transactie buffer paneel. Afhankelijk van type paneel en 
geheugen

tot 200.000

Maximaal aantal operators/beheerders ongelimiteerd

Maximaal aantal gelijktijdige (web) clients. Afhankelijk van licentie 1-500

Communicatiemogelijkheden
TCP/IP, RS232/RS422/RS485, 3G/4G, 
Wifi, Glasvezel

Communicatie Bewaakte of Bi-Directioneel

Versleutelde communicatie mogelijk Instelbaar per Com-lijn

Maximale lengte kaartformaat 256 bit

Maximale lengte project/facility code 16 bit

Maximale lengte kaartnummer 60 bit

Maximale aantal karakters kaartnummer 19 karakters

Maximale PIN code lengte instelbaar 4 of 9 cijfers

Maximaal aantal kaartformaten tegelijkertijd 10

Maximaal aantal project/facility codes per paneel tegelijkertijd 10

Lezer communicatie Wiegand, RS485, Clock/Data, OSDP

Leestechnologieën

EM, Hitag. HID Prox, Axiom Prox, AWID, 
Indala, Mifare Classic/DESFire EV1/EV2/
EV3, iClass, SEOS, Legic, QR/Barcode, 
Magneetstrip, NFC, Bluetooth, Nedap, 
MHz, UHF, GHz, ANPR, Rijkspas, FIPS201, 
etc.

Koppeling brand- en ontruimingsinstallaties 

Koppeling alarmcentrale 

Koppelingsmogelijkheden
via I/O, ODBC, API, RestfulAPI, XML, 
SOAP, ASCII

Koppeling en integratie Biometrie 

Koppeling en integratie CCTV
 Milestone Xprotect, Pelco DS & DX, 
Bosch, Salient, Integral

Koppeling sleutelkasten  Traka, Ecos, Deister

Koppeling LDAP (Active Directory) 

Aperio intergratie op basis van Wiegand en RS485 HUB 

Uhlmann & Zacher integratie op basis van Wiegand HUB en 
DataOnCard



Handmatige/automatische Import/export functie 

Koppeling lockers Sonesto, Vecos

De CA4000 software draait op een Windows PC of server. De CA4000 software maakt gebruik van een MS 
SQL database. MS SQL Express wordt meegeleverd. De databases kunnen op een aparte MS SQL server 
worden geplaatst. De CA4000 software is geschikt om in een virtuele omgeving te draaien. CA4000 is tevens 
verkrijgbaar als ACAAS (Access Controll As A Service). Dit is de Hosted variant.

Verschillende vormen van identificatie, 
gekoppeld aan één persoon.
Bij traditionele toegangscontrolesystemen wordt 
aan een gebruiker een kaartnummer gekoppeld. 
Bij CardAccess 4000 gaat dit verder; toegang kan 
ook worden verleend met een zender, biometrie, 
QR-code of auto-kenteken; allemaal gekoppeld aan 
één gebruiker. Dit maakt beheer van een uitgebreid 
toegangscontrolesysteem veel eenvoudiger en 
overzichtelijker.

Mobile-Access
CardAccess biedt de mogelijkheid, nu of in de toekomst, 
uw telefoon te gebruiken om op korte afstand een 
deur te openen of bijvoorbeeld op lange afstand een 
slagboom te openen.

Dynamische plattegronden
Met CardAccess kunnen alle deuren verdeeld over 
meerdere locaties worden weergegeven in één 
of meerdere plattegronden.Zo heeft u  altijd het 
overzicht wat waar aan de hand is. Zo worden deuren 
die geforceerd zijn of te lang open staan direct 
weergegeven.

CardAccess 4000 aan- / afwezig 
weergave
Realtime kan worden getoond wie aan- of afwezig 
is. Deze gebruiksvriendelijke functie is handig voor 
collega’s (telefoniste / receptiemedewerker) en 
essentieel bij calamiteiten. Bij een calamiteit kan  
een lijst met aanwezigen worden afgedrukt en  
worden gemaild.

“Koppel CardAccess aan 
uw (personeels)database 

en u hoeft niets meer 
dubbel bij te houden!”



Functies CA4000 software  = standaard inbegrepen

Vaste- en web client(s) 

Gratis App voor Apple IOS en Android 

Multi-Language
Meerder talen selecteerbaar 
waaronder o.a. Nederlands, 
Engels, Deens en Frans.

Transactie- en alarmscherm met filtermogelijkheid 

Rapportage met uitgebreide filtermogelijkheid van de ingevoerde data, alle 
transacties, alarmen en de operator wijzigingen 

Rapportage aanwezige uren 

Rapportage Aan- en afwezigheid en real time inzicht van de aanwezigen per zone 

Automatische uitdraai van de aanwezigen per zone bij een calamiteit 

Operator ondersteuning door statische en dynamische plattegronden 

Alarm reactie per operator op te geven per alarm 

Operator instructies. Hiermee wordt de operator verteld wat te doen bij een alarm 

Handmatige bediening van Deuren, Uitgangen, Links en Activiteiten links 

Zeer uitgebreide Database Partitionering wat inhoud dat men per operator exact 
kan bepalen wat hij wel en niet mag zien en mag doen binnen de software 

GDPR ondersteuning 

Meerdere credentials per kaarthouder
Bijvoorbeeld: kaart, telefoon, 
handzender, kenteken, vinger, 
etc.

Extra tab bladen en extra velden kaarthouder scherm V
Maximaal aantal Toegangsgroepen per kaart 16
Speciale toegangsgroep per kaart 1
Vakantie schema’s. hiermee kunnen op vakantiedagen bepaalde kaarthouders niet 
binnen en gaan deuren op een vakantiedag niet in een vrije tijdzone staan 

Kaart ontwerp/bedruk module Optioneel, extra module

Anti-Pass-Back Local, global, zone en 
tijdgestuurde APB

Handmatige/automatische APB reset funtie 

Lockdown functie stuurt deuren dicht of juist open bij een calamiteit 

Threat Level Management biedt de mogelijkheid om bij een calamiteit 
kaarthouders minder of meer rechten te geven. Meerdere levels beschikbaar 

High Security Mode. Alleen geautoriseerde kaarthouders hebben toegang als het 
systeem in High Security mode staat 

Custom menu functie waarmee applicaties van derden kunnen worden opgestart 

Module voor geplande wijzigingen voor lezers, links, in- en uitgangen 

Triggers en acties

Liftsturing 

Sluisfunctie 

Asset Tracking 

Teller voor parkeerbeheer 

Tellen via kaart transactie 

Tellen via ingangen 

Escort functie, bezoeker wordt geëscorteerd door geautoriseerde kaarthouder 

Deur vrij na eerste kaart. Deur in vrije tijdzone nadat geldige kaart is aangeboden 

Toggle functie (2 x kaart aanbieden deur openen/sluiten 

Two person rule, Twee geldige kaarten nodig om deur te openen 

E-mail functie bij calamiteit/transactie/alarm 

Automatisch blokkeren van kaarten die voor een x-aantal dagen niet zijn gebruikt 

Visuele kaarthouder verificatie 

Bezoekers management Optioneel, extra module

Contracters en compliance management Optioneel, extra module

UTC zone support 

Handmatige/Automatische Back-up 

Roll-back functie 

Automatisch bijwerken 
gegevens
Wijzigingen in configuratie-
instellingen, tijdzones, 
toegangsgroepen of kaarthouders 
worden automatisch doorgevoerd 
zonder dat een download 
noodzakelijk is.

Lock down functie
Bij een calamiteit of dreiging kunnen 
deuren met 1 druk op de knop 
worden dicht gestuurd.

Escort en buddy functie
Met de Escort functie kunnen 
bezoekers veilig en geregistreerd 
door deuren begeleid worden. Met 
de buddy functie zorgt CardAccess 
dat personen niet alleen in 
gevaarlijke ruimtes of kluizen naar 
binnen gaan.

First-In en Supervisor 
functie
Met de First-In functie kunnen 
we ervoor zorgen dat de eerste 
kaart die wordt aangeboden de 
deur in een vrije toegang zet. Met 
de Supervisor functie kunnen we 
ervoor zorgen dat men pas naar 
binnen kan als de Supervisor 
aanwezig is.

Zone tellers
Met behulp van tellers in 
CardAccess kunnen we een aantal 
zaken regelen zoals het tellen van 
parkeerplaatsen, zorgen dat er 
zich niet te veel personen in een 
ruimte kunnen bevinden en we 
kunnen de verlichting uitschakelen 
en het alarm aan zetten als er zich 
niemand meer in een ruimte of 
gebouw bevindt.

Multi-Threaded polling 
mechanisme
In CA4000 is de manier van 
communiceren met de panelen 
opnieuw ontworpen. Doordat nu 
zogenaamde ‘Multi-Threaded’ 
technologie wordt toegepast 
kunnen we sneller communiceren 
en efficiënter omgaan met 1 of 
meerdere processoren. Hierdoor zal 
de processorbelasting minimaal zijn.

Multi-Tab navigatie
Doordat CardAccess is uitgebreid 
met een Multi-tab navigatie is de 
gebruiksvriendelijkheid nog verder 
verbeterd.

Auto-configuratie
Met de auto- configuratiefunctie 
worden lezers, in- en uitgangen 
automatisch aangemaakt met 
de juiste instellingen als er een 
deurcontroller wordt toegevoegd.

API en restful API
De Application Programming 
Interface is verder uitgebreid zodat 
integraties nog makkelijker te 
realiseren zijn.

Aan- en 
afwezigheidstableau
Via deze standaard meegeleverde 
module  is via rode en groene 
knoppen te zien wie er  
aan- en afwezig is. Deze kan 
op een willekeurige PC worden 
geïnstalleerd. 

Intelligente sluisfunctie
Daar waar nodig kan een sluis 
schakeling gerealiseerd worden. 
Deze beperkt het aantal personen 
dat naar binnen kan tot een 
ingesteld maximum. Tevens zorgt 
het systeem er voor dat niet beide 
sluisdeuren tegelijkertijd open gaan.

Anti-Passback in 
meerdere variaties
CardAccess ondersteunt standaard 
APB, tijdgestuurde APB en zone 
APB. De laatste variant kan ervoor 
zorgen dat een volgende zone niet 
kan worden bereikt indien een 
vorige zone niet is gepasseerd.

Rapportage System check 
Met een druk op de knop kunnen 
we zien wat de conditie van uw 
toegangscontrole systeem is en 
of er preventief onderhoud moet 
worden uitgevoerd op bijvoorbeeld 
deuren die veel worden gebruikt.

Server onafhankelijk 
Als er geen verbinding is met de 
PC of server zal een CardAccess 
centrale altijd autonoom 
standalone door blijven draaien. 
Ook zaken als Anti-Pass-Back en 
lokale link programma’s blijven 
door draaien. Als er veel APB lezers 
worden toegepast is het daarom 
verstandig deze op een zelfde 
paneel aan te sluiten.

“Het meest 
betrouwbare 

systeem in 
een gebouw!”

“Een proces verstoren 
omdat aanpassingen 
nodig zijn? Niet nodig 

met CardAccess! ”
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CA4000SWQ1/8LIC 1 8 64   

CA4000SWQA1/8 1 8 64    

CA4000SWQ2/4LIC 2 4 32   

CA4000SWQA2/4 2 4 32    

CA4000SWQ1LIC 1 256 2048   

CA4000SWQA1 1 256 2048    

CA4000SWQAC1 1 256 2048     

CA4000SWQ5LIC 5 256 2048   

CA4000SWQA5 5 256 2048    

CA4000SWQAC5 5 256 2048     

CA4000SWQ10LIC 10 256 2048   

CA4000SWQA10 10 256 2048    

CA4000SWQAC10 10 256 2048     

CA4000SWQ25LIC 25 256 2048   

CA4000SWQA25 25 256 2048    

CA4000SWQAC25 25 256 2048     

CA4000SWQXXLIC* XX 256 2048   

CA4000SWQAXX* XX 256 2048    

CA4000SWQACXX* XX 256 2048     

CA4000-COM Licentie voor extra COM server

CA4000AU-AA CardAccess 4000 Module Uitgebreid aan/Afwezigheid

CA4000AU-CAL CardAccess 4000 Module Calamiteiten print functie

* CA4000 versie met een X aantal werkstation licenties. Maximaal 500 stuks.

Lage kosten,  
hoog risico
Het serienummer van een 
Mifare toegangspas is net 
als een huisnummer. Het is 
makkelijk te identificeren en 
iedereen moet het kunnen 
zien. Maar... dat maakt 
kopiëren ook eenvoudig.

Vrijwel alles al 
gekraakt
Passen met een laag of 
gemiddeld security niveau 
zijn helaas al een tijd 
geleden gekraakt. Zodoende 
duurt het nu slechts een 
paar seconden om de pas of 
tag te kopiëren. De meest 
veilige technologie op dit 
moment Mifare DESfire EV2 
applicatie lezing.

De meest veilige 
technologie
WIl je meer zekerheid? Dan 
is Mifare DESfire EV2/EV3 
applicatie lezing de meest 
veilige technologie. Om
toegang te krijgen moeten 
zowel lezer als pas dezelfde 
sleutelcode hebben en moet 
het vrijgegeven nummer 
toegangsrechten hebben 
op die specifieke lezer. 
Zie het als een code die 
gescrambled in een kluisje 
wordt gestopt.

Nog veiliger?
Door het toevoegen van 
dubbele verificatie, zoals 

een pintableau, camera’s 
of biometrie, zoals 
gezichtsherkenning  ben je 
optimaal beveiligd.

Meer dan pasjes  
en tags
Naast pasjes en tags wordt 
er tegenwoordig steeds 
meer gebruik gemaakt van 
het openen van een deur 
d.m.v. een smartphone.

Wiegand
Het alom gebruikte en 
vertrouwde Wiegand 
protocol is in zijn geheel 
niet versleuteld. Hierdoor is 
het relatief eenvoudig af te 
luisteren én te beïnvloeden. 
Hoe makkelijk dit is, leggen 
we graag persoonlijk uit. 

OSDPv2 
De oplossing is voorhanden: 
OSDPv2. Dat protocol 
is namelijk volledig 
versleuteld; niet af 
te luisteren én niet te 
beïnvloeden. 

Een zeer praktisch 
alternatief
Hiervoor is het aansluiten 
van (en de juiste acties 
koppelen aan) de sabotage 
sensor van een kaartlezer. 
Als er een alarm getriggerd 
wordt,  wanneer een 
kaartlezer van de muur wordt 
gehaald, wordt het risico al 
significant verlaagd.

Elektronische toegangscontrole is de meest veilige manier om deuren te openen voor de juiste personen. 
Als u het tenminste op een correcte manier toepast. Gedateerde en kwetsbare technologieën zijn een groot 
risico voor de veiligheid van een bedrijf. De pasjes en tags die als sleutel worden gebruikt, kennen een lange 
historie. De pas met een simpele magneetstrip wordt meestal niet meer gebruikt. Tegenwoordig kan een pas 
met verschillende intelligente technologieën verbinding maken met de deur. Maar wat is nu de meeste veilige 
technologie en hoe voorkom je dat de beveiliging kwetsbaar wordt?

• MHz HID iClass SEOS  
  DESFire EV1
• 13,56 MHz Mifare DESfire
• EV2/EV3 Applicatielezing

13,56 MHz
Mifare classic /
Sector lezing

125 kHz
- AXIOM prox
- HID prox

13,56 MHz
Mifare serienummer

125 kHz
- EM technologie
- Hitag technologie

13,56 MHz Legic Prime

13,56 MHz 2Crypt (Phera)

Pasveiligheid van de hoogste naar
de laagste graad van veiligheid.

CA4000 Enterprise Toegangscontrole software versies Let op uw (pas)veiligheid!



CardAccess centrales

Specificaties

Artikelnummer P2100S P1300 P2808

Merk CardAccess CardAccess CardAccess

Aan te sluiten via IP Ja IP onboard Via MSS301 Ja IP onboard

Aansluitspanning 230Vac 230Vac 230Vac

Aansluitstroom 1A 1A 1A

Grootte accu 12V/7Ah 12V/7Ah 2x12V/7Ah

Afmeting: breedte (in mm) 236 305 410

Afmeting: diepte (in mm) 90 100 150

Afmeting: hoogte (in mm) 301 360 610

Centrale/uitbreiding/alleen print Centrale Centrale Centrale

Aantal deuren 1 2
8, uitbreidbaar 
naar 16

Firmware downloadable Ja Ja Ja

Aantal ingangen 4 8 24

IP klasse IP44 IP44 IP44

Aantal kaarthouders 40.000
10.000 
uitbreidbaar

40.000 
uitbreidbaar

Voorzien van keurmerk CE / UL / RoHs CE / UL / RoHs CE / UL / RoHs

Kleur Wit Wit Wit

Aantal lezer aansluitingen 2 2
8, uitbreidbaar 
naar 16

Luchtvochtigheid 0 - 95% 0 - 95% 0 - 95%

Met slot afsluitbaar Ja Ja Ja

Voorzien van noodstroomvoorziening Ja Ja Ja

Voorzien van sabotagecontact Ja Ja Ja

Beschikbaar voor sloten 1.2A 2A 5A

Temperatuurbereik -10° tot +65°C -10° tot +65°C -10° tot +65°C

Aantal uitgangen 2 5 17

UniVerse centrale, 1-deurs
P2100S

• Maar liefst 16 Aperio sloten aan te sluiten via  
 1 of meerdere RS485 Aperio HUB’s.*

*  Bedrade lezers kunnen dan niet meer  
 worden aangesloten

• Te voorzien van een in- en uit lezer
of

ARAS Security levert de UniVerse-controller van 
CardAccess waar nu maar liefst 16 draadloze Aperio-
sloten van ASSA ABLOY op aan te sluiten zijn. De 
UniVerse was bedoeld voor één deur met aan beide 
zijden een lezer. Maar in combinatie met hubs zijn nu 
tot 16 deuren te bedienen.

De uniVerse wordt geleverd in een met slot 
afsluitbare metalen behuizing met 12Vdc - 2 Ampere 
voeding met noodstroomvoorziening voor een accu 
van max. 7Ah en kan tevens via Power over Ethernet 
(PoE) worden gevoed.

• Via PoE 12Vdc@500mA beschikbaar voor een slot
• Via de ingebouwde voeding is er 12Vdc@1,2A   
 beschikbaar voor een slot
• De ingebouwde voeding is voorzien van een LED  
 indicatie en is voorzien van een accu laadcircuit  
 tot 7Ah
• 4 bewaakte ingangen voor o.a. deurcontact  
 en bypassknop
• 2 relais uitgangen t.b.v. deursturing en alarmshunt
• Kaartgeheugen instelbaar tot 40.000   
 kaarthouders
• Standaard voorzien van Anti-Passback
• Via een High Speed RS485 bus 14    
 panelen met elkaar te verbinden
• Ondersteunt alle kaarttechnologieën waaronder  
 Mifare DESFire EV1/EV2/EV3, Proximity, 2Crypt
• De uniVerse kan volledig autonoom functioneren  
 en heeft daarvoor een eigen klok/kalender en een  
 geheugen van 4Mb voor het opslaan van tijdzones,  
 toegangsgroepen en kaarten. Om de volledige  
 functionaliteit van dit zeer professionele paneel te  
 benutten is de nieuwe CardAccess4000 software  
 aan te bevelen.

Specificaties

Artikelnummer P2100S

Merk CardAccess

Aan te sluiten via IP Ja IP onboard

Aansluitspanning 230Vac

Aansluitstroom 1A

Grootte accu 12V/2Ah

Afmeting: breedte (in mm) 236

Afmeting: diepte (in mm) 90

Afmeting: hoogte (in mm) 301

Centrale/uitbreiding/alleen print Centrale

Aantal deuren 1

Firmware downloadable Ja

Aantal ingangen 4

IP klasse IP44

Aantal kaarthouders 40.000

Voorzien van keurmerk
CE / UL / 
RoHs

Kleur Wit

Aantal lezer aansluitingen 2

Luchtvochtigheid 0 - 95%

Met slot afsluitbaar Ja

Voorzien van 
noodstroomvoorziening

Ja

Voorzien van sabotagecontact Ja

Beschikbaar voor sloten 1.2A

Temperatuurbereik
-10° tot 
+65°C

Aantal uitgangen 2



Super-2 centrale, 2-deurs
P1300

De Super-2 centrale is een geavanceerde 
toegangscontrole centrale. De Super-2 is een 
bouwsteen binnen het CardAccess programma en 
kan binnen één systeem worden gecombineerd 
met (turbo) Superterms, UniVerse en Accelaterms. 
De Super-2 is uniek doordat de centrale zelf alle 
intelligentie bevat met een voldoende groot 
geheugen om volledig autonoom te functioneren 
indien een (netwerk)verbinding wegvalt. Met de 
Super-2 kiest u voor een hightech oplossing op maat, 
met de flexibiliteit om in de toekomst uit te breiden.

• Intelligent onderstation
• Kaartlezer/codetableaus: 2/2 (meerdere opties)
• Bewaakte ingangen: 8 (uitbreidbaar 56)
• Uitgangen: 5 relais 3A, 24V. (uitbreidbaar naar 54)
• Compoorten: RS232/RS422
• LAN/WAN: TCP/IP d.m.v. converter MSS301 (optie)
• Transactiegeheugen: 1.000 transacties   
 (uitbreidbaar) 256 tijdzones, 30.000    
 toegangsgroepen en 5x100 vakantiedagen
• Multitechnologie lezer en kaartformaat support
• Centrale/PCB: met klok/data en flash firmware
• Noodvoeding: accu 12Vdc/2Ah/7Ah(optioneel)
• Garantie: 3 jaar, met SLA 10 jaar

Specificaties

Artikelnummer P1300

Merk CardAccess

Aan te sluiten via IP Via MSS301

Aansluitspanning 230Vac

Aansluitstroom 1A

Grootte accu 12V/7Ah

Afmeting: breedte (in mm) 305

Afmeting: diepte (in mm) 100

Afmeting: hoogte (in mm) 360

Centrale/uitbreiding/alleen print Centrale

Aantal deuren 2

Firmware downloadable Ja

Aantal ingangen 8

IP klasse IP44

Aantal kaarthouders 10.000

Voorzien van keurmerk
CE / UL / 
RoHs

Kleur Wit

Aantal lezer aansluitingen 2

Luchtvochtigheid 0 - 95%

Met slot afsluitbaar Ja

Voorzien van 
noodstroomvoorziening

Ja

Voorzien van sabotagecontact Ja

Beschikbaar voor sloten 2A

Temperatuurbereik
-10° tot 
+65°C

Aantal uitgangen 5

MSS301

Accelaterm 8-deurs centrale
P2808

Indien er meerdere deuren moeten worden voorzien 
van toegangscontrole dan heeft CardAccess het 
voordeel dat er naast het 1 en 2 deurs paneel ook 
een 8 deurs paneel bestaat welke eenvoudig is uit te 
breiden naar 16 deuren door er een opsteekprint op 
te klikken. Het voordeel van Accelaterm is dat deze 
natuurlijk veel minder ruimte in beslag neemt dan 
vier 2 deurs panelen of acht 2 deurs panelen. Ook 
is het energiezuiniger en de installatiekosten zijn 
aanzienlijk lager. Daarnaast kunnen er 16 APB lezers 
op worden aangesloten die ook standalone door 
blijven draaien als de verbinding met de PC of server 
wegvalt.

• High Speed intelligente toegangscontrole centrale  
 voor 8 lezers eenvoudig uit te breiden naar 16 lezers
• Kaartlezer/codetableau: 8 uitbreidbaar naar 16   
 (meerdere opties)
• Bewaakte ingangen: 24 (uitbreidbaar naar 72)
• Uitgangen: 17, relais zijn 3A, 24V (uitbreidbaar naar 65)
• LAN/WAN: TCP/IP d.m.v. on board converter (type MSS801)
• Kaartgeheugen: 40.000 kaarten  
 (uitbreidbaar tot 1 miljoen)
• Transactiegeheugen: 1.000 transacties  
 (uitbreidbaar tot 50.000)
• 256 tijdzones, 30.000 toegangsgroepen en  
 5x100 vakantiedagen
• Multitechnologie lezer en kaartformaat support
• Centrale/PCB: met klok/data en flash firmware
• Noodvoeding: maximaal 2x 12Vdc Accu 7Ah (optie)
• Benodigde software versie: minimaal CA3000 versie 2.9
• Garantie: 3 jaar, met SLA 10 jaar

Uit breiden met P2808 
Accelaterm uitbreidingsprint 
voor 8 extra lezers
P2808-16PCB

Specificaties

Artikelnummer P2808

Merk CardAccess

Aan te sluiten via IP Ja IP onboard

Aansluitspanning 230Vac

Aansluitstroom 1A

Grootte accu 2x12V/7Ah

Afmeting: breedte (in mm) 410

Afmeting: diepte (in mm) 150

Afmeting: hoogte (in mm) 610

Centrale/uitbreiding/alleen print Centrale

Aantal deuren
8, uitbreidbaar 
naar 16

Firmware downloadable Ja

Aantal ingangen 24

IP klasse IP44

Aantal kaarthouders 40.000

Voorzien van keurmerk
CE / UL / 
RoHs

Kleur Wit

Aantal lezer aansluitingen
8, uitbreidbaar 
naar 16

Luchtvochtigheid 0 - 95%

Met slot afsluitbaar Ja

Voorzien van 
noodstroomvoorziening

Ja

Voorzien van sabotagecontact Ja

Beschikbaar voor sloten 5A

Temperatuurbereik
-10° tot 
+65°C

Aantal uitgangen 17



‘Integratie 
is het 

sleutelwoord’

Integratiemogelijkheden
CardAccess biedt een groot 
aantal koppelingen met systemen 
van derden. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
•  Inbraakdetectie
• Tijdregistratie
• Sleutelkasten
• Lockers
• Cameraobservatie
• Deurbeslag en cilinders
• Kaartmanagement systemen
• Bezoekersregistratie systemen
• Parkeermanagement systemen
•  ID controle systemen, zoals de 

Rijkspas
•  Personeelsdatabases of 

personeel management 
systemen

• Building management systemen
• Security management systemen

Indien u een koppeling wenst 
die nog niet genoemd is, 
dan kan dit via standaard 
integratiemogelijkheden 
gerealiseerd worden.
CardAccess werkt ook perfect 
als onderdeel van een Security 
Management syteem.

Biometrische lezers voor 
optimale veiligheid

Naast verschillende 
kaarttechnologieën is 
biometrie een eff ectieve 
manier om toegang 

te verlenen. De biometrische 
kenmerken van een persoon 
zijn uniek, dus daarom zeer 
geschikt voor o.a. high security 
oplossingen. Eventueel in 
combinatie met kaarttechnologie 
of pincode. 

CardAccess biedt verschillende 
oplossingen voor biometrie, zoals 
vingerlezers, vingeraderlezers, 
handpalmaderlezers, irislezers 
en gezichtherkenningslezers. De 
biometrische kenmerken kunt u 
opslaan in de server database, op 

de lezer of op de kaart volgens het 
zogenaamde “template-on-card 
principe”.

CardAccess ondersteunt 
alle kaart technologieën

Alle kaarttechnologieën 
worden door 
CardAccess 

ondersteund. Samen met u wordt 
bekeken welke technologie het 
best bij uw onderneming past.

Integratie met  draadloze 
elektronische sloten

CardAccess biedt een 
volledige integratie met 
draadloze cilinders en 

deurschilden van diverse merken 
waaronder Aperio en Uhlmann & 
Zacher.

Bediening op afstand
Soms is het makkelijker om 
op afstand een deur of poort 
te openen. Bijvoorbeeld voor 
automobilisten bij een slagboom 
of een persoon die een zware kar 
voort moet duwen. Dan heeft u 
een lezer met lange leesafstand 
nodig. 

CardAccess biedt deze  lezers met 
een leesafstand van 2 cm tot 15 
meter. Dat kan simpel maar ook 
specifi ek. Bijvoorbeeld met een 
extra optie waarmee het mogelijk 
is een voertuig alleen toe te laten 
als de juiste bestuurder erin zit. 
Andere opties zijn zenders met een 
drukknop of een kentekenlezer. 
Deze lezer leest het kenteken van 
het voertuig en geeft op basis van 
dit kenteken wel of geen toegang.

Parkeerbeheer en 
kenteken 
herkenning
Met CardAccess 

kunt u huurders in groepen 
verdelen. Per groep kunt u 
parkeerplaatsen toekennen. Als 

het aantal plaatsen bereikt is, zal 
er een volsignalering verschijnen. 
Herkenning van het kenteken 
koppelt de juiste gebruiker aan de 
beschikbare parkeerplaats.

Cameraobservatie
CardAccess integreert 
probleemloos IP video 
bewakingsystemen.
Met een muisklik ziet 

u de live beelden van de deuren, 
alarmpunten of sturingen. Tevens 
kunnen de opgenomen beelden 
worden teruggekeken. 

Voor de volgende merken bestaat 
al een integratie: Milestone 
Xprotect, Pelco DS & DX, Bosch, 
Salient en Integral. 

Lezers met geïntegreerd 
keypad

Heeft u hoge 
beveiligingseisen? 
Dan adviseren wij een 
combinatie toe te passen 

van kaart of biometrie plus PIN. 
Eventueel met een zogenaamd 
scrambled keypad. 

Dit scrambled keypad wijzigt de 
locatie van de nummers op het 
keypad continue, daarnaast dient 
men recht voor het bediendeel te 
staan om de nummers te kunnen 
lezen. Meekijken is hierdoor niet 
mogelijk.

Lezers met 
Digireceptie
Met DigiReceptie 
melden bezoekers 
en medewerkers 
zich eenvoudig 
en snel aan en 
af met een 
QR-code. 

Koppeling 
met Rijkspas 

mogelijk!
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ARAS Security B.V.
Thomas Edisonweg 9
5151 DH  Drunen

+31 416 32 00 42
info@aras.nl

www.aras.nl

ARAS Security BVBA
Leuvensesteenweg 
643 Box 17
1930 Zaventem

+32 3 825 16 26
info@aras.be

www.aras.be

ARAS Security is een distributeur met meerwaarde.
Wij leveren elektronische beveiligingsproducten en 
-systemen met daarbij uitgebreide ondersteuning. 
Installatie gebeurt door onze deskundige 
installatiepartners die bij complexe uitdagingen 
altijd kunnen terugvallen op onze specialistische 
productteams. ARAS kan zelfs complete 
projectbegeleiding bieden, zodat de opdrachtgever voor 
elke situatie een optimale oplossing en implementatie 
geboden kan worden.

Meer 
CardAccess 
info nodig? 

www.cardacces.nl

CardAccess referenties
Reeds duizenden systemen zijn geplaatst bij banken, fabrieken, 
transportbedrijven, musea, distributiecentra, overheidsgebouwen, universiteiten, 
zorginstellingen etc. 

Een paar voorbeelden:
Universiteit Tilburg / Dynamo Eindhoven /  Wolter Koops / NKI /  VORM bouw 
(CIAW) / Transportbedrijf Versteijnen Tilburg / Van den Bosch transport / SLO / 
BIT / Volkshuisvesting / Eurotank / Nedtrain

10
JAAR
GARANTIE

! CardAccess toegangscontrole voldoet aan de hoogste graad 
van betrouwbaarheid. Dat kunnen wij u garanderen. 
De 10 jaar garantie is alleen van toepassing in combinatie met 
een SLA-contract.  Vraag uw installateur of account manager 
om meer informatie.

Wilt u meer informatie over CardAccess?  Neem vrijblijvend contact met ons op!

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden 07.03.2022.
Raadpleeg altijd de bijgevoegde documentatie voor de juiste toepassing.


