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Over Interflex

Interflex – sinds 1976 uw  
betrouwbare partner voor Security  
Solutions en Workforce Management

Kwaliteit vanuit één aanbieder
Een brede sales- en servicenetwerk voor het onderhoud van alle systemen en  
installaties, branche-onafhankelijke hard- en softwareoplossingen – met 
Interflex heeft u slechts één aanbieder nodig. Onze lange ervaring garandeert 
u  hoge kwaliteitsnormen. Interflex biedt u een probleemloze implementatie van 
de speciaal op uw behoeften afgestemde oplossingen. Door ons vakkundig en 
duurzaam advies kunt u vertrouwen op een blijvende meerwaarde voor uw bedrijf.

Wij zijn uw betrouwbare en efficiënte partner
Of het om 50 of 100.000 medewerkers gaat – als aanbieder van ISO 9001- 
gecertificeerde hard- en softwaresystemen staan wij altijd voor u klaar en nemen 
uw uitdagingen aan. Eén op de vijf Europese ondernemingen van de top 500 werkt 
nu al met een Interflex-systeem.

Het beste advies en ondersteuning
Of het nu om advies, projectopvolging, onderhoud, support of opleidingen 
gaat – een daadkrachtige serviceorganisatie is het bewijs van onze permanente 
klantgerichtheid. Klanten met vele Europeese vestigingen staan we lokaal met 
raad en daad bij. Ook bij u zijn we in de buurt. 

Interflex

Een overzicht van onze oplossingen 
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Multifunctionele badges

De badge: Sleutelinstrument 
voor de identificatie

Multifunctionele badges
Combineer diverse applicaties op slechts één 
badge voor:
•	 Toegangscontrole / toegang tot parkeerplaatsen
•	 Tijdregistratie
•	 Toegangsbesturing (hardware, software, 

depotsystemen)
•	 NetworkOnCard
•	 Tankstation van bedrijf
•	 Kantine en automaten (debetprocedures of 

afrekening via loon & salaris)
•	 Liftsturing
•	 Project-, bedrijfs- en productiegegevensregistratie

Interflex als dienstverlener
Op uw verzoek, beheren, coderen en produceren wij 
uw badges, tags of poslhorloges met geïntegreerde 
chip.

Badge zelf aanmaken
Elke onderneming, of het nu een klein bedrijf 
of groot concern is, kan met de modernste 
systemen van Interflex zelf badges aanmaken, 
coderen en beheren. Dit geldt voor het compacte 
badgesysteem, als voor een complex badgebeheer.

Badge aanmaken voor ieder gebruik
U maakt badges afzonderlijke of in seriedruk aan. 
Foto en handtekening worden via video-camera, 
digitale camera, scanner of signature capture 
pad ingevoerd. Overzichtelijke dialogen maken de 
registratie en het gegevensbeheer zeer eenvoudig. 
Om de toegang tot de badgeproductie te beveiligen, 
wordt er gebruik gemaakt van een wachtwoord en 
verschillende bevoegdheidsniveaus.

Algemene specificaties
•	 Registratie en onderhoud van badgegegevens
•	 Gegevensbeheer incl. foto-opname
•	 Design en definitie van badge-layouts
•	 Zichtbare personalisering (foto, naam, 

handtekening)
•	 Elektronisch personaliseren (codering, diverse 

formaten)
•	 Interfaces naar voor- of nageschakelde systemen

Beveiligingshardware

Terminals van Interflex –  
garant voor een hoog beveiligingsniveau

Robuuste en duurzame 
componenten

Touchscreen-displays  
in kleur

Gemakkelijke 
bediening

Multifuncionele badges 
(tijd, toegang, kantine, etc.)

Flexibiliteit dankzij open 
systeemparameters

Modern en tijdloos 
design

Hoogwaardige 
afwerking

Contactloze 
lezers

Koppeling door middel van 
interfaces mogelijk

Interactieve 
terminals 

Oplossingen voor 
binnen- en buitengebruik

Made in Germany

Daarom kiezen klanten voor onze 
hardware-oplossingen
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De master-terminals van de serie IF-5721 overtuigen door 
een veelzijdig, krachtig en gebruiksvriendelijk gebruik voor 
het contactloos identificeren en registreren van gegevens.

Overzicht van de functies:
•	 Toegangscontrole
•	 Aansturing en bewaking van sluitsystemen
•	 Schrijven van offline-bevoegdheden op RFID-

identificatiemiddelen

Gebruik/ montage:
De terminal IF-5721 is geschikt voor montage op wanden 
of zuilen in droge ruimten.  

Bijzonderheden:
De met de modernste techniek uitgeruste terminal kan 
worden ingebouwd in een 10/100 MB ethernet-netwerk. 
De voeding via PoE HuB (PoE = Power over Ethernet) is 
zonder problemen mogelijk. Dit bespaart kosten voor een 
afzonderlijke voeding. Als alternatief is natuurlijk tevens 
voeding d.m.v. 24V-laagspanning mogelijk.

Het grote touch-display van het apparaat heeft een 
eenvoudige, interactieve bediening en duidelijke 
schermen.

De terminal is uitgerust met een bewegingssensor. Indien 
hij niet wordt gebruikt, gaat hij in de modus ‚energie sparen‘. 
Bij nadering wordt de terminal ‚wakker‘ en staat dan 
dadelijk ter beschikking. Het toetsenbord kan in de modus 
„vervormd“ (scrambled) worden gebruikt. Hierbij verandert 
de plaatsing van de knoppen na elke boeking.

IF-800
IF-800 Outdoor
IF-801 IF-5721

eVAYO Toegangscontrole eVAYO Toegangscontrole

De slave-terminals van de familie IF-800 zijn speciaal 
ontwikkeld voor de vereisten van de toegangscontrole en 
de identificatie van personen.

Overzicht van de functies:
•	 Toegangscontrole
•	 Deurbewaking
•	 Bewaking van sensoren (afsperringen, slagbomen en 

deuren)

Het nieuwe lichtconcept is bijzonder intuïtief en 
gebruiksvriendelijk. De kleur kan worden aangepast aan 
de omgeving door DIP-schakelaars.  
In de stroomspaarmodus verbruiken de apparaten meer 
dan 50% minder energie dan andere modellen.

Interface:
De slave-terminals kunnen worden gebruikt in combinatie 
met een terminal-controller of een master-terminal. 
Ze kunnen flexibel in nieuwe of bestaande omgevingen 
worden geïntegreerd.  

Lezer:
De apparaten dienen voor de identificatie d.m.v. RFID-
leesmedia en de deurbesturing. De apparaten zijn in staat 
om in combinatie met een controller NetworkOnCard-
rechten voor offline-terminals op badges te schrijven.

Gebruik / montage:
De lezerelektronica wordt bij voorkeur geïnstalleerd in 
onbeveiligde zones direct naast sloten en wordt met 
een max. 100 meter lange kabel aangesloten op de 
bijgeleverde I/O-controller.
Hierdoor kan ook bij beschadiging van de lezer een 
ongewenst binnendringen, door bijv. een kortsluiting, 
worden voorkomen.

Terminal IF-800

Terminal IF-800 
witte uitvoering

Terminal IF-5721

Terminal IF-800 Outdoor Terminal IF-801

 
Bijzonderheden:
De IF-800 terminals worden in inbouwdozen gemonteerd. 
De afdekkingen zijn in de kleuren zwart en wit leverbaar. 
Verdere designkits van fabrikanten van schakelaars zijn 
beschikbaar.
De IF-800 outdoor terminals worden op de wand 
gemonteerd. De gelakte elektronica maakt een 
probleemloos buitengebruik mogelijk. De kabels kunnen 
langs de buitenmuur of als inbouw worden toegevoerd. 
Voor zones met hoge beveiligingsniveaus wordt het model 
IF-801 Outdoor aanbevolen, omdat hier het invoeren van 
een extra pincode kan worden vereist. 
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De terminal IF-5725 is bijzonder geschikt voor een 
aanvang in de tijdregistratie. Ook ondernemingen met 
weinig medewerkers of filialen kunnen de terminal met 
de functies Komen / Gaan / Dienstreis en Info optimaal 
gebruiken.  

Overzicht van de functies:
•	 Tijdregistratie  

Lezer:
De apparaten dienen voor de identificatie d.m.v. RFID-
leesmedia.

Gebruik / montage:
De terminal IF-5725 is geschikt voor wandmontage op 
wanden of zuilen in droge ruimten.

Bijzonderheden:
De met de modernste techniek uitgeruste terminal IF-
5725 kan worden ingebouwd in een 10/100 MB ethernet-
netwerk. De voeding via PoE HuB (PoE = Power over 
Ethernet) is zonder problemen mogelijk. Dit bespaart 
kosten voor een afzonderlijke voeding. Als alternatief 
is natuurlijk tevens voeding d.m.v. 24V-laagspanning 
mogelijk.

Het grote touch-display van het apparaat heeft een 
eenvoudige, interactieve bediening en duidelijke 
schermen.

De terminal is geschikt voor ondernemingen met meer 
dan 250 medewerkers. Hij slaat max. 5.000 boekingen 
op. Alle boekingen worden in real-time gezonden naar het 
hostsysteem.

De terminal is uitgerust met een bewegingssensor. Indien 
hij niet wordt gebruikt, gaat hij in de modus ‘energie sparen’. 
Bij nadering wordt de terminal ‘wakker’ en staat dan 
dadelijk ter beschikking.

De terminalserie IF-5735 overtuigt door een veelzijdig, 
krachtig en gebruiksvriendelijk gebruik voor het 
contactloos identificeren en registreren van gegevens.

Overzicht van de functies:
•	 Tijdregistratie
•	 Kostenplaatsregistratie
•	 Toegangscontrole (optioneel)
•	 Barcode-registratie (optioneel)

Het grote touch-display van het apparaat heeft een 
eenvoudige, interactieve bediening en duidelijke 
schermen.

Lezer:
De apparaten dienen voor de identificatie d.m.v. RFID-
leesmedia. De master-terminal kan NetworkOnCard-
rechten voor offline-terminals schrijven op 
identificatiemiddelen met Mifare- of LEGIC-technologie.

Gebruik / montage:
De terminal IF-5735 is geschikt voor montage op wanden of 
zuilen in droge ruimten.  

Bijzonderheden:
De met de modernste techniek uitgeruste terminal IF-
5735 kan worden ingebouwd in een 10/100 MB ethernet-
netwerk. De voeding via PoE HuB (PoE = Power over 
Ethernet) is zonder problemen mogelijk. 
Dit bespaart kosten voor een afzonderlijke voeding. 
Als alternatief is natuurlijk tevens voeding d.m.v. 
24V-laagspanning mogelijk.

De terminal is optioneel ook leverbaar met een camera. 
Hiermee kunnen foto’s per boeking worden opgenomen 
en gearchiveerd. De fotovergelijking beschermt bij diefstal 
of onbeoogde doorgifte voor misbruik van de badges.

De terminal is tevens leverbaar met een WiFi-module. 
Hierdoor is tijdregistratie ook bij moeilijke bouwkundige 
omstandigheden mogelijk of zelfs mobiel. 

IF-5725 IF-5735

eVAYO Tijdregistratie eVAYO Tijdregistratie

Terminal IF-5735Terminal IF-5725 
witte uitvoering

Terminal IF-5725

Terminal IF-5735
met camera

Terminal IF-5735
met WiFi
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De sluitcilinder IF-151 
overtuigt door een veelzijdig 
en gebruiksvriendelijk 
gebruik. Of het nu gaat om 
universiteiten, ziekenhuizen, 
verzorgingshuizen, 
banken, verzekeringen, 
provinciale gebouwen, 
industriegebouwen, 
luchthavens enz. - 
elektronische sluitcilinders 
zijn de ideale oplossing 
om zonder veel moeite en kosten te voldoen aan de 
veiligheidsnorm.

Overzicht van de functies:
•	 Offline-toegangscontrole
•	 Oplag van NetworkOnCard-rechten

Lezer:
Offline-Daten (NetworkOnCard) kunnen met actuele 
RFID-badges (MIFARE, LEGIC) worden gelezen. De 
vrijgave van het openingsmechanisme geschiedt bij een 
geldige bevoegdheid.

Gebruik / montage:
Met de serie IF-151 beschikt u over een voordelige 
en integreerbare oplossing. De elektronische 
sluitcilinder is opgebouwd uit een elektronische 
knop en een profielcilinder. De elektronische knop 
heeft hierbij de functie van een sleutel, doordat hij 
toegangsbevoegdheden evalueert en ervoor zorgt dat 
uitsluitend bevoegde personen kunnen openen en sluiten.
De sluitcilinder IF-151 wordt gebruikt in alle conventionele 
sloten. Dit maakt het systeem geschikt voor zowel 
nieuwbouw, alsook voor bestaande objecten Voor de 
installatie of vervanging van bestaande cilinders zijn geen 
dure montagewerkzaamheden nodig. 
Als „sleutel“ zijn elektronische badges in 
creditcardformaat of in de vorm van handige 
sleutelhangers geschikt.

Bijzonderheden:
De sluitcilinder „kan omgaan“ met de 
toegangscontrolesystemen van IF-6020 en IF-6040, 
zodat de aanwezige gebruikersbevoegdheden en 
gegevensbestanden kunnen worden gebruikt. Omgekeerd 
kunnen ook de in de sluitcilinder opgeslagen boekingen 
gemakkelijk worden geanalyseerd in het bijbehorende 
toegangscontrolesysteem.

Het lockerslot IF-161 
overtuigt door een veelzijdig 
en gebruiksvriendelijk 
gebruik. Of het nu gaat om 
universiteiten, ziekenhuizen, 
banken, verzekeringen, 
industriegebouwen, 
luchthavens enz. - 
elektronische lockersloten 
zijn de ideale oplossing: ze 
zijn voordelig en voldoen 
zonder veel moeite aan de 
gewenste veiligheidsnorm.

Overzicht van de functies:
•	 Offline-toegangscontrole
•	 Opslaan van NetworkOnCard-rechten

Lezer:
Offline-gegevens (NetworkOnCard) kunnen met actuele  
RFID-badges (MIFARE, LEGIC) worden gelezen. Het 
openingsmechanisme wordt bij geldige bevoegdheid 
vrijgegeven.

Gebruik / montage:
Met de serie IF-161 beschikt u over een voordelige en 
integreerbare oplossing. Het elektronische lockerslot kan 
worden gebruikt voor lockerkasten en kluisjes. In plaats van 
een traditionele sleutel kunnen de deuren worden bediend 
met behulp van een badge. 
Het elektronische lockerslot controleert de bevoegdheden, 
zodat uitsluitend bevoegde personen kunnen sluiten. Bij 
een positieve boeking schakelt de motor in om het openen 
van de lockerkast toe te laten. Als de hefboom binnen de 
ingestelde sluittijd in een andere stand wordt gedraaid 
of de stand niet wordt gewijzigd, schakelt de motor weer 
uit. De batterijen zijn mechanisch (speciaal gereedschap) 
om verwijdering te voorkomen. De behuizing is geheel van 
kunststof vervaardigd. Het lockerslot IF-161 wordt gebruikt 
in alle conventionele locker- en kluissystemen. Hierdoor 
is het systeem geschikt voor zowel bestaande, alsook 
nieuwe lockersystemen. Als „sleutel“ zijn elektronische 
boekingsbadges in creditcardformaat of in de vorm van 
handige sleutelhangers geschikt.

Bijzonderheden:
De sluitcilinder IF-161 „kan omgaan“ met de 
toegangscontrolesystemen van IF-6020 en IF-6040, 
zodat de aanwezige gebruikersbevoegdheden en 
gegevensbestanden kunnen worden gebruikt. Omgekeerd 
kunnen de boekingen, die in het lockerslot zijn geregistreerd 
gemakkelijk in de toegangscontrolesystemen worden 
geanalyseerd.

eVAYO Office- en PegaSys-deurbeslagen vormen een 
perfecte aanvulling op een online-toegangscontrole 
voor een omvattende elektronische sluiting. Zones, 
die voorheen wegens technische of financiële redenen 
waren uitgesloten van een uitgebreide toegangscontrole, 
kunnen nu voordelig en flexibel worden ingebouwd in de 
beveiligingsarchitectuur.

Overzicht van de functies:
•	 Offline-toegangscontrole
•	 Lezen van NetworkOnCard-rechten

Lezer:
Als leesprincipe staan Mifare Classic, Mifare DESFire, 
Mifare DESFire EV1, LEGIC Prime und LEGIC Advant ter 
beschikking.

Gebruik / montage:
De beslagen zijn geschikt voor een grote diversiteit 
deuren. Voor projecten zijn diverse uitvoeringen leverbaar 
(afmetingen, aanslag, greepuitvoering, etc.).
Ook zonder het leggen van kabels of andere bouwtechnische 
maatregelen, bieden ze u de veiligheid en het gemak van een 
elektronische toegangsoplossing op basis van een RFID-
badge. De elektronische deurbeslagen kunnen gemakkelijk 
op aanwezige deuren worden gemonteerd. 
PegaSys-beslagen zijn leverbaar als smalle en brede variant. 
De behuizing is vervaardigd van stevig RVS. 
Het eVAYO-Office-deurbeslag bestaat uit een binnen- 
en buitenbeslag, die optisch optimaal op elkaar zijn 
afgestemd. Bij de levering zijn zijn twee klinken inbegrepen, 
de elektronische eenheid, incl. batterijvak en de badge-
leeseenheid.
Een passende mechanische sluitcilinder kan bij beide 
producten parallel zijn gemonteerd. 
Bij eVAYO-Office is het mogelijk om de reeds bestaande 
mechanische cilinders verder te gebruiken. Het cilindergat 
wordt hierbij door een kap bedekt. De kap kan uitsluitend 
door vernieling van buitenaf worden verwijderd, zodat 
gebruik van de mechanische cilinder in dat geval kan worden 
ontdekt.

Bijzonderheden:
De gegevensoverdracht geschiedt via NetworkOnCard:
Online-apparaten schrijven toegangsbevoegdheden op 
de badge, die bij het boeken op het offline-deurbeslag 
worden gecontroleerd. Gelijktijdig worden hierbij 
toegangsgegevens (bijv. lage batterijstand) op de 
badge geladen, die bij de volgende boeking aan een 
online-terminal worden overgedragen aan het hogere 
systeem. NetworkOnCard verbindt op deze wijze online-
componenten en offline-toegangscontrole.

Ieder offline-deurbeslag kan individueel worden 
geconfigureerd. Zo kan bijv. een beslag automatisch 
van 8.00 tot 16.00 uur voor het publiek op open worden 
geschakeld en kan een ander slechts door boeking met 
een geldige badge worden geopend. De software PegaSys 
Mobile helpt u bij het beheren van de beslagen. Hierdoor 
kunt u bevoegdheden in de deurbeslagen laden en 
diagnosegegevens opvragen.

eVAYO Office 
PegaSys 2.1 

IF-161
Elektronisch 
lockerslot

IF-151 
Sluitcilinder

Offline-oplossingen Offline-oplossingen Offline-oplossingen

eVAYO Office witte uitvoering
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IF-810
IF-811
IF-812

IF-800/W02
IF-800VP

Toegangscontrole Toegangscontrole

Terminals van de serie IF-810 / IF-811 / IF-812 zijn speciaal 
ontwikkeld voor de vereisten van de toegangscontroles en 
de identificatie van personen.

Overzicht van de functies:
•	 Toegangscontrole
•	 Deurbewaking 
•	 Bewaking van sensoren (afsperringen, slagbomen en 

deuren)

Interface:
De slave-terminals kunnen worden gebruikt in combinatie 
met een terminal-controller of op een master-terminal. 
Ze kunnen flexibel in nieuwe of bestaande omgevingen 
worden geïntegreerd. 

Lezer:
De apparaten dienen voor de identificatie d.m.v. RFID-
leesmedia en de deurbesturing. De apparaten zijn in staat 
om in combinatie met een controller NetworkOnCard-
rechten voor offline-terminals op identificatiemiddelen met 
Mifare- of LEGIC-technologie te schrijven.

Gebruik / montage:
Door het gebruik van robuuste en weerbestendige 
materialen kunnen de terminals zowel binnen als buiten 
worden ingezet.

Bijzonderheden:
Voor hogere veiligheidsniveaus kunnen aan de terminals 
van het type IF-P811 via het toetsenbord persoonlijke 
identificatienummers worden ingevoerd en tevens 
individuele alarm- of storingsmeldingen worden 
geactiveerd.

Bij het model IF-812 is het door het 2 x 20-cijferige 
verlichte OLED-display mogelijk om de gebruiker 
directe feedback te geven. Deze wordt door de host-
software aangestuurd.

Terminal IF-811 Terminal IF-812 Terminal IF-810 

De slave-terminals van de familie IF-800/W02 /  
IF-800VP (VP = vandal-proof = vandalismebestendig) 
zijn speciaal ontwikkeld voor de vereisten van de 
toegangscontroles en de identificatie van personen.

Overzicht van de functies:
•	 Toegangscontrole
•	 Deurmanagement en -bewaking

Interface:
De slave-terminals kunnen worden gebruikt in combinatie 
met een terminal-controller of een master-terminal. 
Ze kunnen flexibel in nieuwe of bestaande omgevingen 
worden geïntegreerd.  

Lezer:
De apparaten dienen voor de identificatie d.m.v. RFID-
leesmedia en de deurbesturing. De apparaten zijn in staat 
om in combinatie met een controller NetworkOnCard-
rechten voor offline-terminals met op badges te schrijven.

Gebruik / montage:
De lezerelektronica wordt bij voorkeur geïnstalleerd 
in onbeveiligde zones direct naast sloten en wordt 
met een max. 100 meter lange kabel aangesloten op 
de bijgeleverde I/O-controller. Hierdoor kan ook bij 
beschadiging van de lezer een ongewenst binnendringen, 
door bijv. een kortsluiting, worden voorkomen.

Bijzonderheden:
Beide apparaten zijn ontwikkeld voor buitengebruik (IP65). 
Het model IF-800/W02 beschikt over ingegoten 
lezerelektronica en een vanaf fabriek gegoten 5 m 
toevoerkabel, zodat het tevens in koudere omgevingen 
kan worden gebruikt.
De waterdichte en vandalisme-bestendige aluminium 
behuizing is bijzonder geschikt voor installaties in 
ontoegankelijke gebieden (bijv. buitengebieden), omdat ze 
tegen externe mechanische schokken beveiligd is volgens 
EN 50102 IK 08 en alleen met speciaal gereedschap kan 
worden geopend.

De terminals IF-800/W02 zijn leverbaar met behuizingen 
in de kleuren antraciet of lichtgrijs. 
De terminals IF-800VP zijn in de kleuren zwart of zilver 
leverbaar.

Terminal IF-800/W02

Terminal IF-800VP
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De slave-terminals van de families IF-815 en IF-735 
zijn speciaal ontwikkeld voor de vereisten van de 
toegangscontroles en de identificatie van personen.

Overzicht van de functies:
•	 Tijdregistratie
•	 Kostenplaatsregistratie
•	 Toegangscontrole
•	 Deurbewaking
•	 Bewaking van sensoren (afsperringen, slagbomen en 

deuren)

Lezer:
De apparaten dienen voor de identificatie d.m.v. RFID-
leesmedia.

Gebruik / montage:
Door het gebruik van robuuste en weerbestendige 
materialen kan het model IF-815 zowel binnen als buiten 
worden ingezet. De IF-735 is voor montage op muur voor 
het binnenbereik ontwikkeld. De kabels kunnen langs de 
buitenmuur of als inbouw worden toegevoerd.  

Bijzonderheden:
De ergonomische vormgeving van de bedienings- en 
informatie-elementen ondersteunt de intuïtieve 
gebruikersinterface. Voor hogere veiligheidsniveaus 
kunnen aan de terminals van het type IF-P815 en IF-735 
via het toetsenbord persoonlijke identificatienummers 
worden ingevoerd en tevens individuele alarm- of 
storingsmeldingen worden geactiveerd.

De IF-735 terminal kan optioneel met een ingebouwde 
voeding of een interne  noodstroomaccu worden geleverd. 
Bovendien is het mogelijk om via een extra RS232-
interface meerdere apparaten aan te sluiten.  

IF-4735
IF-4735 AT3 
Master-terminal
voor tijdregistratie

IF-815
IF-735

Tijdregistratie Tijdregistratie

De terminalserie IF-4735 overtuigt door een veelzijdig, 
krachtig en gebruiksvriendelijk gebruik voor het 
contactloos identificeren en registreren van gegevens.

Overzicht van de functies:
•	 Tijdregistratie
•	 Kostenplaatsregistratie
•	 Toegangscontrole (optioneel)
•	 Barcode-registratie (optioneel)

De met de modernste techniek uitgeruste terminals 
kunnen worden ingebouwd in een 10/100 MB ethernet-
netwerk. Beide apparaten beschikken over een display 
met 4 regels en functietoetsen die u m.b.v. parameters 
kunt instellen. Alle boekingen worden in real-time 
gezonden naar het hostsysteem.
Als optie is tevens de aansturing en bewaking van bijv. 
deuren mogelijk. Met de terminals kunnen max. 7 slave-
terminals worden aangestuurd. 

Lezer:
De apparaten dienen voor de identificatie d.m.v. RFID-
leesmedia. De master-terminal kan NetworkOnCard-
rechten voor offline-terminals schrijven op 
identificatiemiddelen met Mifare- of LEGIC-technologie.

Gebruik / montage:
De terminal IF-4735 is bedoeld voor montage op wanden 
of zuilen in droge ruimten. De terminal IF-4735 AT3 is 
geschikt voor buitengebruik en kan worden bevestigd op 
muren of zuilen. Het apparaat is beschermd conform IP65. 
Een interne zelfregelende verwarming verwarmt tot de 
bedrijfstemperatuur is bereikt.

Bijzonderheden:
Bij het model IF-4735 is de voeding via PoE HuB (PoE 
= Power over Ethernet) zonder problemen mogelijk. Dit 
bespaart kosten voor een afzonderlijke voeding. 
Het model IF-4735 AT3 moet op grond van de verwarming 
direct worden gevoed.  

Terminal IF-4735

Terminal IF-815

Terminal IF-735



16   •   Allegion   •   Terminals van Interflex 17

IF-4070 IF-4072 IF-4076 IF-4077

Terminal-controller Terminal-controller Terminal-controller Terminal-controller

De IF-4070 controller-familie overtuigt door een veelzijdige, 
krachtige en gebruiksvriendelijke bediening bij de registratie 
van gegevens door de aangesloten Interflex-hardware.

Overzicht van de functies:
•	 Overdracht van boekingen van slave-terminals aan het 

tijdregistratie- of toegangscontroleprogramma
•	 Aansturing van slave-terminals
•	 Terugzenden van boekingsbeslissingen aan slave-

terminals
•	 Gegevensopslag
•	 Offline-schakeling van externe apparaten
•	 Registratie van sensortoestanden

Bijzonderheden:
De met de modernste techniek uitgeruste controller  
IF-4070 kan worden ingebouwd in een 10/100 MB 
ethernet-netwerk. Alle boekingen worden in real-time 
gezonden naar de Interflex-hostsystemen. 
De aansturing en bewaking van bijv. deuren is mogelijk via 
de acht ingebouwde relais en de acht ingangscontacten.

De IF-4076 controller-familie in wandbehuizing overtuigt 
door een veelzijdige, krachtige en gebruiksvriendelijke 
bediening bij de registratie van gegevens door de 
aangesloten Interflex-hardware.

Overzicht van de functies:
•	 Overdracht van boekingsgegevens van slave-terminals 

aan het tijdregistratie- of toegangscontroleprogramma
•	 Aansturing van slave-terminals
•	 Deuraansturing
•	 Terugzenden van boekingsbeslissingen naar slave-

terminals
•	 Gegevensopslag
•	 Offline-schakeling van externe apparaten
•	 Registratie van sensortoestanden

Bijzonderheden:
De met de modernste techniek uitgeruste controller  
IF-4076 kan worden ingebouwd in een 10/100 MB 
ethernet-netwerk. De voeding kan via PoE HuB (PoE = 
Power over Ethernet) geschieden. Dit bespaart kosten voor 
een afzonderlijke voeding. 
De controller is, afhankelijk van de uitvoering, vanaf fabriek 
uitgerust met max. acht deurmanagers IF-0610 voor de 
directe aansluiting van externe lezers.
Alle boekingen worden in real-time gezonden naar de 
Interflex-hostsystemen. De aansturing en bewaking van 
bijv. deuren is zonder problemen mogelijk. 
Afhankelijk van de uitvoering beschikt de controller IF-4076 
over max. 32 sensoren en 32 uitgangsrelais.

De IF-4072 controller-familie overtuigt door een veelzijdige, 
krachtige en gebruiksvriendelijke bediening bij de registratie 
van gegevens door de aangesloten Interflex-hardware.

Overzicht van de functies:
•	 Overdracht van boekingen van slave-terminals aan het 

tijdregistratie- of toegangscontroleprogramma
•	 Aansturing van slave-terminals
•	 Terugzenden van boekingsbeslissingen aan slave-

terminals
•	 Gegevensopslag
•	 Offline-schakeling van externe apparaten
•	 Registratie van sensortoestanden

Bijzonderheden:
De met de modernste techniek uitgeruste controller  
IF-4072 kan worden ingebouwd in een 10/100 MB ethernet-
netwerk. De voeding via PoE HuB (PoE = Power over 
Ethernet) is zonder problemen mogelijk. 
Dit bespaart kosten voor een afzonderlijke voeding.
Alle boekingen worden in real-time gezonden naar de 
Interflex-hostsystemen.   
 
De aansturing en bewaking van bijv. deuren is mogelijk via 
de beide ingebouwde relais en de vier ingangscontacten.
De controller is leverbaar in vier uitvoeringen ter 
ondersteuning van twee, vier, acht of zestien terminals.

De IF-4077 controller-familie in wandbehuizing overtuigt 
door een veelzijdige, krachtige en gebruiksvriendelijke 
bediening bij de registratie van gegevens door de 
aangesloten Interflex-hardware.

Overzicht van de functies:
•	 Overdracht van boekingen van slave-terminals aan het 

tijdregistratie- of toegangscontroleprogramma
•	 Aansturing van slave-terminals
•	 Terugzenden van boekingsbeslissingen aan slave-

terminals
•	 Gegevensopslag
•	 Offline-schakeling van externe apparaten
•	 Registratie van sensortoestanden

Bijzonderheden:
De met de modernste techniek uitgeruste controller  
IF-4077 kan worden ingebouwd in een 10/100 MB ethernet-
netwerk. De voeding kan via PoE HuB (PoE = Power over 
Ethernet) geschieden, zwakstroom of via een afzonderlijke 
voeding. Hierdoor kunnen tevens laagspanningstechnici het 
apparaat probleemloos in bedrijf stellen of onderhouden.
De controller is, afhankelijk van de uitvoering uitgerust met 
max. acht I/O-boards voor de aansturing van aangesloten 
slave-terminals.
Tevens beschikt de controller IF-4077 over twee 
klemblokken met elk 500-mA-zekeringen, zodat de 
terminals en ook de aangesloten deuropeners afzonderlijk 
worden beveiligd. Alle boekingen worden in real-time 
gezonden naar de Interflex-hostsystemen.
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I/O-controller-
board in  
DIN-railformaat IF-72 IF-800 W11

IF-60 W01 
IF-60 W02 
(afhankelijk van de breedte 
van de behuizingsvorm)

Terminaltoebehoren Beproefde producten Beproefde producten Beproefde producten

Voor elke Interflex slave-terminal is voor een juiste werking 
een I/O-controller-board nodig. Deze is bij de levering van 
de terminal inbegrepen en wordt normaal gesproken in de 
beveiligde zone geïnstalleerd. Bij een hoedprofielmontage 
biedt Interflex een bijbehorend I/O-board als toebehoor.

Specificaties:
Op de DIN-rail I/O controller-board bevinden zich:
•	 Een drievoudige DIP-schakelaar voor het instellen van het 

apparaatadres
•	 Een jumper voor het instellen van een of twee I/O 

controller-boards
•	 Een blindklem (onder de behuizingplaat)

Gebruik / montage:
Het nieuwe DIN rail I/O-controller-board kan zonder 
speciale adapter direct op een  DIN-rail zelf worden 
gemonteerd. Bovendien is het uitgerust met steekklemmen, 
waardoor een snelle en eenvoudige installatie mogelijk is.

Bijzonderheden:
De voordelen van het I/O-controllerboard worden vooral 
duidelijk in combinatie met andere toebehoren van 
Interflex.
Wordt het nieuwe I/O-controller-board met de juiste 
behuizing gecombineerd en de benodigde voedingen 
voor lezer en deuropener, dan ontstaat een compacte, 
installatie- en onderhoudsvriendelijke eenheid.
De aansluiting van een behuizingcontact (reed-schakelaar) 
is tevens mogelijk.

Deze badgelezers worden gebruikt voor het lezen of 
beschrijven van RFID-identificatiemiddelen.  

De slave-terminal IF-800 W11 is voor toegangscontrole 
geschikt en kan zowel binnen als buiten worden toegepast.        

De badgelezers IF-60 W01 en W02 maken deel uit van 
een toegangscontrolesysteem. Ze worden bij voorkeur 
geïnstalleerd in onbeveiligde zones direct naast 
afsperringen en wordt met een max. 100 meter lange 
kabel aangesloten op deurmanagers of andere geschikte 
apparaten. 
Deze badgelezers zijn ontwikkeld voor het lezen van RFID-
identificatiemiddelen op een afstand van max. 5 cm.
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Speciale 
producten

 

Deurbladterminal  

De deurbladterminal van Interflex wordt door de 
deurspecialist direct in de deur geïntegreerd. Herkenbaar 
is dit alleen door een RFID-sticker op de deur. Speciaal in 
omgevingen waar design van belang is, is dit een graag 
gekozen optie.

Lezer voor een groot 
leesbereik  

Voor het openen van hefbomen vanuit een voertuig bieden 
wij een groot aantal lezers met grote actieradius.

AT4-behuizing, bestendig 
tegen zout water  

Voor gebruik in extreem ruwe omstandigheden (bijv. 
offshore) bieden wij lezers aan in een speciale behuizing.

Designkits
Ons productassortiment omvat een groot aantal 
mogelijkheden om de lezers te integreren in de designs van 
toonaangevende schakelaarfabrikanten (Gira, Siedle, Ritto, 
Feller, Behnke).

EEx-behuizing  

Onze lezers kunnen ook in door EEx-beschermde 
omgevingen worden gebruikt. Hiervoor bieden wij een 
speciaal apparaat, de EEx-behuizing aan. 

IF-812 BI en IF-812 BS  
Barcode Imager / Barcodelezer
Met de beide apparaten bieden wij de mogelijkheid om 
2D- en 3D-barcodes te lezen. Zo kunnen bijv. bezoekers, die 
hebben vooraf hebben gereserveerd, hun toegangsbadge 
vooraf via e-mail ontvangen. 

RF 61 

De RF 61 is een mobiel apparaat voor de overdracht van 
kaartgegevens aan een speciale Interflex-lezer. Hij kan bijv. 
worden gebruikt om vanuit een vorkheftruck een rolpoort 
te openen. 

IF-730 AT3 
Badgeinslik-
terminal

IF-735 
in AT3-behuizing
Meldterminal

Speciale producten Speciale producten

De badgeinslikterminal IF-730 AT3 overtuigt door een 
veelzijdige, krachtige en gebruiksvriendelijke bediening 
bij de registratie van gegevens. Hierdoor is het mogelijk 
om bezoekers tijdelijk begrensde badges toe te kennen, 
waardoor ze zich binnen de toegestane bereiken kunnen 
bewegen en deze badges automatisch weer in te trekken.

Overzicht van de functies:
•	 Badge inslikken
•	 Badgeopvangreservoir

Gebruik / montage:
Deze terminal wordt hoofdzakelijk aan tourniquets en 
hefbomen gebruikt om uitgegeven badges weer in te 
trekken. 
De badgeinslikterminal is uitgerust met een verwarming 
en kan ook in koudere omgevingen worden gebruikt.

Bijzonderheden:
Een badgeopvangreservoir vangt de badges op. Bij 
het boeken wordt de badge automatisch ingetrokken 
en gelezen. Vervolgens worden de badgegegevens 
overgedragen aan het hogere systeem. De 
besturingselektronica van het systeem wacht dan op de 
boekingsbeslissing van het tijd- of toegangsprogramma. 
Afhankelijk van de beslissing, wordt de badge 
geretourneerd of geheel ingetrokken. In het laatste geval 
valt de badge naar onderen. De badgeopvangreservoir is 
al geïnstalleerd.

De IF-735 meldterminal in de AT3-behuizing is ontwikkeld 
voor de bewaking van toegangszones. Bij iedere positieve 
boeking gaat het groene signaallampje branden, bij 
negatieve boekingen het rode. De boekingsgegevens 
worden in het host-systeem opgeslagen en gebruikt voor 
het aanmaken van evacuatielijsten. Op deze wijze is het 
op ieder moment mogelijk om een overzicht te verkrijgen 
over de aanwezige medewerkers in een bepaald gebied of 
een bepaalde toegangszone.

Overzicht van de functies:
•	 Bewaking van toegangszones

Lezer:
De IF-735 meldterminal in de AT3-behuizing beschikt over 
een geïntegreerde Proximity-lezer.

Gebruik / montage:
Door het gebruik van een beschermde behuizing (conform 
IP-65) en de geïntegreerde verwarming kan de IF-735 AT3 
in nagenoeg alle omgevingen worden gebruikt.
Door het gebruik van slagvaste materialen in combinatie 
met de ingebouwde verwarming is binnen- en 
buitengebruik mogelijk.

Bijzonderheden:
De geïntegreerde noodstroomvoorziening zorgt ervoor 
dat de werking van het apparaat ook tijdens stroomuitval 
gedurende ongeveer een half uur blijft gewaarborgd. 
De ergonomische vormgeving van de bedienings- en 
informatie-elementen ondersteunt de intuïtieve 
gebruikersinterface. Voor hogere veiligheidsniveaus 
kunnen aan de terminals van het type IF-735 AT3 via 
het toetsenbord persoonlijke identificatienummers 
worden ingevoerd en tevens individuele alarm- of 
storingsmeldingen worden geactiveerd.
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S
oft
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Service

 Security
 Solutions

Workforce
Management

Wij ondersteunen u met 
intelligente oplossingen bij 
het optimaliseren van uw 
business-processen.

Wij zetten in op een langdurige 
relatie met onze klanten en niet 

op korte-termijn successen.

Onze oplossingen zijn 
meetbaar en geven een 
uitstekende ROI-waarde.

Onze diensten 
omvatten consultancy, 

projectmanagement, 
implementatie, installatie, 
onderhoud en support –

Service vanuit één bedrijf.

Geïntegreerde oplossingen van Interflex: 
op maat gesneden en alles vanuit één bedrijf  

Biometrische
Herkenning

Biometrics

Biometrische methodes zorgen voor een duidelijke 
verhoging van de veiligheid in bedrijven. Conventionele 
systemen herkennen de gebruiker via zijn pincode of 
zijn badge. Hierbij blijft altijd de twijfel bestaan of het 
identificatiemiddel wordt gebruikt door de bevoegde 
eigenaar.

Interflex biedt:
•	 2D-fingerprintherkenning
•	 Contactloze 3D-fingerprintherkenning
•	 Aderpatroonherkenning

TBS 3D-fingerprintterminal PCS aderscanner
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  eVAYO Toegangscontrole en tijdregistratie Toegangscontrole Tijdregistratie

IF-800   IF-800 
Outdoor

IF-801 
Outdoor             

IF-5721 IF-5735 IF-5725 IF-5735  
met camera

IF-810   IF-811   IF-800VP          IF-800/
W02       

IF-812 IF-730 AT3 IF-735 IF-4735  
AT3

IF-4735 IF-815

Gebruikersinterface

Kleurendisplay ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kleursignaal ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zoemer ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Toetsenbord ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pininvoer ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Touchscreen ■ ■ ■ ■

Hardware

Afmetingen (H x B x D) in mm* 70 x 70 x 42 130,5 x 87 x 24 130,5 x 87 x 24 163  x 87 x 45,8 163  x 87  x 45,8 163 x 87  x 45,8 163 x 87  x 45,8 150 x 105 x 42 150 x 105 x 42 140 Ø x 34 119 x 77 x 23 150 x 105 x 42 240 x 360 x 154 240 x 360 x 154 240 x 360 x 154 239 x 210 x 85 150 x 105 x 42

Kleur  
afhankelijk 

van de 
afdekking

Zwart / wit Zwart / wit Zwart / wit Zwart / wit Zwart / wit Zwart / wit Antraciet Antraciet Zwart Antraciet / 
lichtgrijs Antraciet Lichtgrijs  Antraciet Lichtgrijs Antraciet Antraciet

Behuizingsmateriaal
afhankelijk 

van de 
afdekking

Thermisch 
gehard 

melkglas op 
polycarbonaat

Thermisch 
gehard 

melkglas op 
polycarbonaat

Thermisch 
gehard 

melkglas op 
polycarbonaat

Thermisch 
gehard 

melkglas op 
polycarbonaat

Thermisch 
gehard 

melkglas op 
polycarbonaat

Thermisch 
gehard 

melkglas op 
polycarbonaat

Kunststof Kunststof Aluminium 
geanodiseerd Kunststof Kunststof

Aluminium 
gegoten 

behuizing
Kunststof

Aluminium 
gegoten 

behuizing
Kunststof Kunststof

Gewicht in kg 0,4 0,5 0,32 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 7,5 3 7,5 3 0,4

Verwarming ■ ■

Lezer

RFID-lezer (Legic of Mifare) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Montage

Kabeltoevoer Inbouw Op muren / 
inbouw

Op muren / 
inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Op muren Op muren / 

inbouw Op muren Op muren / 
inbouw Inbouw

Montage Inbouw Op muren Op muren Op muren Op muren Op muren Op muren Op muren Op muren Op muren Op muren Op muren Wand / zuilen Op muren Wand / zuilen Op muren Op muren

Omgevingstemperatuur in ° C -25 tot +55 -25 tot +55 -25 tot +55 +5 tot +40 +5 tot +40 +5 tot +40 +5 tot +40 -25 tot +55 -25 tot +55 -25 tot +55 -25 tot +55 -25 tot +55 -25 tot +55 +5 tot +40 -25 tot +55 +5 tot +40 -25 tot +55

Interfaces

Interface Ethernet ■ ■ ■ ■ ■ ■

Relaisingangen 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) (4) (4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) (4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) (4) 2 (max. 4)

Relaisuitgangen 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) (2) (2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) (2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) (2) 1 (max. 2)

Interface RS485 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Beveiliging

Sabotagecontact ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (■) ■

Veiligheidsklasse / IP-code IP54 / III IP54 IP20 IP20 IP20 IP20 IP43 / III IP43 / III IP65 / III IP65 / III IP43 / III IP65 / I IP32 / I IP65 / I IP32 / I IP43 / III

Beveiligingsniveau  
volgens DIN EN 50102

IK08

Voeding

Bescherming van de elektronica PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,25 A PTC

Verbruik in VA max. 4 max. 4 max. 4 max. 12 max. 12 max. 12 max. 12 max. 4 max. 4 max. 4 max. 4 max. 4 max. 50 max. 4 max.  50 max. 12 max. 4

Schakelvermogen max. 30V 2A ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Voeding  
12 I 24 VAC / VDC

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vermogensoverzicht

Toegang en tijdregistratieterminals

() = optioneel        
*afhankelijk van het gekozen decorframe
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Vermogensoverzicht

Offline-terminals Biometrieterminals

 Offline

IF-151   IF-151  
Outdoor

IF-161 eVAYO- 
Office

Pegasys 2.1 Offline 
Wallreader  

W02

Gebruikersinterface

Kleursignaal ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zoemer ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hardware

Afmetingen (H x B x D) in mm 29,5  × 20 44,8 x 45 44,6 x 148,4 x 35,9  295 x 52  x 30 
breed:

285 x 65 x 27 
smal:

 285 x 42 x 27
119 x 77 x 23

Kleur  Zwart / wit

Behuizingsmateriaal RVS RVS Plastic Metalen behuizing 
met glazen front RVS Plastic

Lezer

RFID-lezer (Legic of Mifare) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Montage

Montage Sluitcilinder Sluitcilinder Kast  Deur  
(beide zijden) Deur (één zijde) Op muren

Omgevingstemperatuur in ° C 0 tot +55 -25 tot +65 +10 tot +50 0 tot +40 -25  tot +65 -25  tot +65 

Beveiliging

Veiligheidsklasse / IP-code IP 20 IP 66 IP 20 IP 20 IP 34 IP 65

Voeding

Bescherming van de elektronica PTC

Verbruik in VA max. 4

Schakelvermogen max. 30V 2A ■

Voeding   
12 I 24 VAC / VDC

■

Firma

Batterij, aantal 2 2 1 3 3

Levensduur batterij   
(max. openingscycli)* ~ 20.000 ~ 20.000 ~ 120.000 ~ 250.000 ~ 250.000

Batterijen, type CR2, Lithium 3V CR2, Lithium 3V Lithium 3,6V AA Lithium 1,5V AA 
/  1,5V AAA 

Lithium 1,5V AA 
/  1,5V AAA 

Boekingsgeheugen  
Rollengeheugen voor de laatste 2.000 
boekingen en 100 systeemmeldingen

■ ■ ■ ■ ■ ■

Noodopening  
via bestaande of gelijksluitende 
mechanische cilinders

■ ■

Opener van de lockerkast, 
wanneer de batterij leeg is

Low-power-
adapter

Low-power-
adapter

Batterij-
vaksleutel

Batterij-
vaksleutel

Batterij-
vaksleutel

 Biometrie*

PCS INTUS 
1600PS      

TBS 3D  
Terminal

TBS 3D 
Enrollment  

TBS 2D mini TBS 2D 
Terminal

TBS 2D 
Enrollment

Gebruikersinterface

Kleurendisplay ■ ■

Kleursignaal
Weergave met 

MagicEye  
(RGB-LEDs)

Pin-invoer ■ ■ ■

Zoemer ■ ■ ■

Toetsenbord ■

Touchscreen 5,0'' 3,5''

Hardware

Afmetingen (H x B x D) in mm 300 x 140 x 71 230  x 160 x 95 160 x 195 x 100 100 x 100 x 11 160 x 100 x 75 100 x 129 x 78

Kleur  Frame 
witaluminium zwart  zwart zwart zwart zwart 

Lezer

RFID-lezer (Legic of Mifare) ■ ■ ■

Montage

Kabeltoevoer Inbouw Inbouw Inbouw

Montage Op muren Op muren / 
inbouw Inbouw Op muren / 

inbouw

Omgevingstemperatuur in ° C +5 tot +40 -25 tot +60 0 tot +60 -25 tot +60 -25 tot +60 0 tot +60

Interface

Relaisuitgangen optioneel optioneel 1 1

Interface Wiegand RS 232 / TCPIP USB RS 232 / TCPIP RS 232 / TCPIP USB

Beveiliging

IP-code IP 30, optioneel  
IP 54

IP 30, optioneel  
IP 54

IP 30, optioneel  
IP 54

Voeding

Verbruik in W max. 25W 20W 10W 15W

Voeding
via INTUS 

PS-controller 
via Cat-5

9 tot 30V 5V 9 tot 30V 9 tot 30V USB

Procedure

FAR 1:100'000 in % < 0.000.01 0.5 < 2 < 2

Sensor
Fujitsu 

PalmSecure™, 
BSI-

gecertificeerd

Touchless, 
3D-Multiview

Touchless, 
3D-Multiview

Optical 2D 
Touch, FBI-

gecertificeerd

Optical 2D 
Touch, FBI-

gecertificeerd

Optical 2D 
Touch, FBI-

gecertificeerd

*afhankelijk van de gebruikte leesmethode, het gebruikte batterijvak; de diverse installatievoorwaarden en bedrijfsmodi.
*alle specificaties volgens fabrikant
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Vermogensoverzicht

Terminal-controller

 Controller

IF-4070 IF-4072 IF-4076 IF-4077

Gebruikersinterface

Kleursignaal 7 LEDs (bedrijfs-
indicaties voorzijde)

Hardware

Afmetingen (H x B x D) in mm* 44 x 420 x 225 58 x 160 x 90 604 x 304 x 105 604 x 304 x 105

Kleur  

Behuizingsmateriaal Zinkor-staalplaat, 
Voorzijde gelakt PC UL 94V-0 Staalplaat gelakt Staalplaat gelakt

Gewicht in kg 3 ca. 0,3 ca. 12 ca. 8,5

Montage

Luchtvochtigheid, max. 95 % zonder condensatie ■ ■ ■ ■

Montage

Stapelbaar 
tafelframe of inbouw 

in 19 inch rack 
volledig inschuifbaar, 

1HE, 84 TE

DIN-rail 
EN 60715 TH 35

Wandmontage met 
schroefbevestiging

 Wandmontage met 
schroefbevestiging

Omgevingstemperatuur in ° C +5 tot +40 +5 tot +40 +5 tot +40 +5 tot +40

Interface

PoE (Power over Ethernet) prestatieklasse 3 ■ ■ ■ ■

Relaisuitgangen 8 2 bis zu 32 bis zu 8

Relaisingangen

8 (voor potentiaalvrije 
sensoren), 

debouncetijd van de 
contacten minstens 

100ms.

4  
 (voor potentiaalvrije 

sensoren)
max. 32 max. 16

Relaiscontacten  
Normaal open contact (NO), normaal gesloten 
contact (NC), Omschakelcontact

■ ■ ■ ■

Interface voor service-apparaat  
RS232 of RS485 met 9600 Bd. 
(1200 Bd., 19200 Bd. mogelijk)

■ ■ ■ ■

Interface naar slave-terminals
RS485 met 9600 / 19200 Bd. 
(19200 fabrieksinstelling)

3 3 3 3

 Controller

IF-4070 IF-4072 IF-4076 IF-4077

Beveiliging

Bescherming van de elektronica
250 mA traag, 

zekeringstype TR5 
(48-1007)

9 x 500 mA 
zekeringen voor het 

beveiligen van 
IF-4072 en 

8 slave-terminals

Bescherming van de elektronica
500 mA traag, 

zekeringstype TR5 bij 
110VAC

8 x 500 mA 
Zekeringen bij 
8 elektrische 
deuropeners

Veiligheidsklasse / IP-code IP 30 / III IP 20 / I IP 20 / I IP 20 / I

Voeding

Uitgangsrelais / Schakelcapaciteit: 30 V 2 A ■ ■ 30 ■

Verbruik in VA (ca.) 16 12 48

Spanningsvoeding VAC / VDC optioneel ■ ■ ■

Voeding
230 VAC +/- 10 %, 50 Hz (optioneel ook 110 VAC) ■ ■

Overig

Elektrische levensduur (schakelingen) 500.000 500.000 500.000 500.000

Host (10 / 100 Mb Ethernet volgens IEEE 802.3) ■ ■ ■ ■

Schakelfrequentie in Hz max. 20 max. 20 max. 20 max. 20
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Systeemintroductie

De introductie van het Interflex-systeem 
wordt stapsgewijs door onze medewerkers 
uitgevoerd:
1. Installatie 
2. Parametrering
3. Inbedrijfstelling

Scholing voor de 
gebruikers

Geselecteerde thema’s worden tijdens 

systematisch opbouwende cursussen 

behandeld. In kleine groepen worden uw 

medewerkers stap voor stap in de omgang 

met de systeemapplicatie vereenvoudigd. 

Wij bieden standaardcursussen met een 

uitstekende trainingsmogelijkheden en op 

maat gesneden training.

Projectmanagement

Intern geschoolde en gecertificeerde 
projectmanagers zorgen voor een 
implementatie van de projecten binnen de 
gewenste tijd.

Klantenservice

Advies

Onze experts geven u een doelgericht 
advies over de kernactiviteiten op 
gebied van beveiliging, werktijd en 
personeelsplanning.
 

Interflex – 
Service van één aanbieder

Hardware-installatie

De hardware wordt bij u geïnstalleerd door 
intern geschoold technisch personeel.

Onderhoud

Ons onderhoudsaanbod voor soft- en 
hardware passen wij aan op uw individuele 
wensen.

Hotline

Onze systeemadviseurs van het Customer Care Team staan u met raad en daad ter zijde.

Hebt u vragen over uw systeem? Neem dan contact op met de centrale userhelpdesk:

België:  Nederland: 

+32 2 583 09 99 +31 347 32 58 44 
E-mail: 

interflex.helpdesk.benelux@allegion.com

Aansprakelijkheid m.b.t. de prospectus:  Alle informatie op het moment van het ter perse gaan van de prospectus voldoet aan actuele kennis en gebeurt zonder garantie. Wijzigingen voorbehouden. 
Tekeningen en voorstellingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Herdruk, ook in uitzonderingsgevallen, is uitsluitend met toestemming van Interflex Datensysteme GmbH & Co. toegestaan.

Allegion	BV	•	Interflex
Witboom	1	•	4131	PL	Vianen
Netherlands
Telefoon: +31 (0) 347325858
E-mail: Interflex.Info.NL@allegion.com

Allegion	NV	•	Interflex
Pontbeekstraat	2	•	B-1702	Groot	Bijgaarden
Belgium
Telefoon: +32 (0)2 583 09 99
E-mail: Interflex.Info.BE@allegion.com

Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG
Zettachring	16	•	70567	Stuttgart	(Germany)
Telefoon:	+49	711	1322-0	•	Telefax:	+497111322-111
E-mail: Interflex.info@allegion.com
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Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG biedt complete oplossingen 
voor Workforce Management met tijdbeheer en personeelsplanning, 
evenals optimaal afgestemde en innovatieve veiligheidsoplossingen met 
toegangscontrole, videobewaking, veiligheidsmanagementsystemen en 
bezoekersbeheer.

Met duizenden systeeminstallaties, die garant staan voor het beheer van 
circa 4,5 miljoen medewerkers, is Interflex één van de leidende aanbieders 
in Europa. Interflex is in 1976 opgericht en maakt sinds 2013 deel uit van 
ondernemingsgroep Allegion.
 
Ga voor meer informatie naar www.interflex.de. 

Over Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale aanbieder van 
beveiligingsoplossingen met toonaangevende merken als CISA®, Interflex®, 
LCN®, Schlage® en Von Duprin®. Allegion biedt een breed spectrum aan van 
oplossingen voor particuliere huishoudingen, bedrijven, scholen en andere 
instellingen, waarbij de focus op de beveiliging van toegangsdeuren en 
toegangsystemen ligt. Allegion genereert een omzet van 2 Mrd. US-dollar en 
verkoopt zijn producten in ongeveer 130 landen over de gehele wereld.

Meer informatie vindt u onder www.allegion.com.


