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Voor toegangscontrole en tijdregistratie
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Editorial

“Oplossingen op maat voor een moderne 
toegangscontrole en tijdregistratie”

U wilt doorstarten met uw bedrijf
Uw doel is het om de toegang tot en binnen uw 
bedrijf veiliger te maken of de werktijd efficiënt 
aan te sturen. Hiervoor hebt u een adviseur nodig 
die u volledig kunt vertrouwen. U zoekt geen 
product, maar wel de passende oplossing. Uw 
behoefte is een zorgeloze totaal oplossing, die 
start bij het begeleiden, het adviseren en het verder 
onderhouden van uw systeem. Eén van onze sterke 
punten is uw behoeften te identificeren en samen 
een oplossing op maat met u te ontwikkelen.

Uw eis is flexibiliteit en efficiëntie
Wilt u bestaande componenten integreren om te 
kunnen voldoen aan de eisen van uw beheer van de 
werktijden en de beveiliging van uw toegang? Indien 
u de bestaande hardware voor de toegang of voor 
de registratie van de werktijden wenst te behouden, 
dan kunnen wij deze op een snelle en eenvoudige 
manier integreren via onze interfaces. Daarnaast 
bieden wij u tal van modules aan die geïntegreerd 
zijn in onze oplossing zoals bezoekersbeheer of een 
security managementsysteem.  

U stelt hoge eisen aan een moderne oplossing.  
U wilt interne processen zo gemakkelijk 
en comfortabel mogelijk maken door ze te 
digitaliseren voor optimaal gebruik. Met 
smartphones applicaties, Employee Self-Service 
of een intelligent bezoekersbeheer ontlast u uw 
medewerkers, zodat deze tijd hebben voor andere 
werkzaamheden.

Bernhard Sommer
General Manager Interflex

Kwaliteit is een must voor u
Wij passen een door TÜV Rheinland gecertificeerd 
QM-systeem toe en implementeren de 
voorschriften van de norm ISO9001:2008. Of het 
nu gaat om 50 of 100.000 medewerkers – wij zijn 
sinds meer dan 40 jaar voor u een betrouwbare 
partner in de toegangscontrole en tijdregistratie en 
nemen uw toekomstige uitdagingen aan.

Interflex

Een overzicht van onze oplossingen

TijdbeheerTijdregistratie

Behoefte- 
prognose

Automatische  
rooster- 

optimalisering
Productiviteits- 

analyse

Personeels- 
planning

Biometrische 
herkenning

Videobewaking Bezoekersbeheer

Security  
Management  

Systeem

Offline- 
oplossingen

Toegangscontrole

Toegang Tijd

Mobiele 
gegevens- 
registratie

Workflow- 
optimalisering

Employee  
Self-Service

Controlling +  
Reporting 



4   •   Allegion   •   Interflex-hardware voor toegangscontrole en tijdregistratie 5

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

Wij zetten op een 
langdurige relatie met onze 

klanten en niet op korte-
termijn successen.

Onze oplossingen houden 
rekening met uw wensen - 
nu en in de toekomst.

Onze diensten  
omvatten consultancy,  

projectmanagement, 
implementatie, installatie, 

onderhoud, scholing en support.

Overzicht

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

Hoge mate van toegangsbeveiliging  
met kaart, badge of smartphone

Multifunctionele badges
Diverse applicaties op één badge:
• Toegangscontrole / toegang tot parkeerplaatsen
• Tijdregistratie
• Toegangsbesturing (hardware, software, 

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

afrekening via loon & salaris) 

Toegang met de smartphone via BLE
• Smartphone als toegangsbadge
• Deuren openen via BLE (Bluetooth Low Energy)
• Gebruik van alle gangbare smartphones
• Eenvoudige instelling van de BLE-leesafstand

Zo werkt de app
• Deze app kunt u dowloaden in de Google Play 

Store of in de Apple Store.
• De smartphone wordt via een beveiligd 

registratieproces verbonden met het 
toegangscontrolesysteem.

• Na de registratie wordt de versleutelde virtuele 
badge veilig naar de smartphone overgedragen 
en cyclisch vernieuwd. 

• De virtuele badge werkt alleen met de 
geregistreerde smartphone. 

• De sleutels worden veilig bewaard (iOS Key Chain 
of Android Key Store).

BLE-terminals voor toegangscontrole
• IF-800
• IF-800 Outdoor
• IF-801
• IF-800VP
• IF-5735

Toegangshardware 

Hardware 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  
leesprocedures

Koppeling door middel  
van interfaces mogelijk

Interactieve  
oppervlakten

Oplossingen voor binnen- 
en buitengebruik

Made in Germany

Daarom kiezen klanten voor onze 
hardware-oplossingen
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IF-800 (BLE)

IF-800 Outdoor (BLE)

IF-801 (BLE)

Toegangscontrole

De slave-terminals van de designserie eVAYO 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 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 smartphones via BLE, evenals voor de 
deurbesturing. Ze zijn in staat om in combinatie met een 
controller NetworkOnCard-bevoegdheden 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-connector.
Hierdoor kan ook bij beschadiging van de lezer onbevoegd 
binnendringen, na bijv. een kortsluiting, worden verhinderd.

Terminal IF -800

Terminal IF-800  
witte uitvoering

Terminal IF-800 Outdoor Terminal IF-801

 

Bijzonderheden:
De IF-800 terminals worden in inbouwdozen van 55 
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. 
De terminals IF-800, IF-800 Outdoor en IF-801 zijn 
verkrijgbaar als BLE-versie (zie pagina 7).

IF-810
IF-811

Toegangscontrole

De terminals van de serie IF-810 en IF-811 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. Ze zijn in staat om in 
combinatie met een controller of een master-terminal 
NetworkOnCard-bevoegdheden voor offline-terminals op 
identificatiemiddelen met MIFARE- of LEGIC-technologie.

Gebruik / montage:
Gebruik en montage komen overeen met product IF-800 
(zie pagina 8). Daarnaast is door het gebruik van robuuste 
en weerbestendige materialen binnen- en buitengebruik van 
de terminals mogelijk.

Bijzonderheden:
Voor hogere veiligheidsniveaus kunnen aan de terminals 
van het type IF-811 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.

IF-800/W02
IF-800VP

Toegangscontrole

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
• Deurbewaking
• Bewaking van sensoren (afsperringen, slagbomen  

en deuren)

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. Ze zijn in staat om 
in combinatie met een controller NetworkOnCard-
bevoegdheden 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 onbevoegd binnendringen,  
na bijv. een kortsluiting, worden verhinderd.

Bijzonderheden:
Beide apparaten zijn ontwikkeld voor buitengebruik 
(IP65).  Het model IF-800/W02 beschikt over ingegoten 
lezerelektronica en een vanaf fabriek gegoten 5 m lange 
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 terminal IF-800/W02 is leverbaar met behuizingen in 
de kleur antraciet. De terminal IF-800VP is leverbaar zilver.

Terminal IF-800/W02 Terminal IF-800VP
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De terminal IF-5725  uit de designserie eVAYO 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 montage 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 max. 
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 terminal IF-5735 uit de designserie eVAYO 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 of smartphones via BLE. 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 leverbaar met een WLAN-module. Hierdoor 
is toegangscontrole ook bij moeilijke bouwkundige 
omstandigheden mogelijk, omdat er geen databekabeling 
naar de controller nodig is.

De terminal IF-5735 is leverbaar als BLE-versie (zie  
pag. 7).

IF-5725 IF-5735 (BLE)

Tijdregistratie Tijdregistratie

Terminal IF-5735,  
optioneel met WLAN

Terminal IF-5725
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De elektronische deurkruk 
en het deurbeslag van 
de serie IF-171 overtuigen 
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
• Lezen van 

NetworkOnCard-
bevoegdheden

Lezer:
Offline-gegevens (NetworkOnCard) kunnen met 
actuele  RFID-badges worden gelezen. Mogelijke 
leesmethoden zijn: MIFARE Classic, MIFARE DESFire, 
MIFARE DESFire EV1/EV2, LEGIC prime en LEGIC advant. 
Het openingsmechanisme wordt bij geldige bevoegdheid 
vrijgegeven.

Gebruik / montage:
De elektronische deurkruk en het deurbeslag van de serie 
IF-171 zijn eenvoudig te installeren en compatibel met 
vele Europese standaarden voor sloten en sluitsystemen. 
Hiermee beschikt u over een voordelige en integreerbare 
oplossing. De verschillende varianten maken installatie 
in alle gangbare deuren van hout, staal en aluminium 
mogelijk, evenals in smalle deurkozijnen met een 
doornmaat van 25 mm. Het eenvoudige ontwerp van 
roestvrij staal past harmonieus in elke bouwstijl.

Bijzonderheden:
De deurkrukken van Interflex “kunnen 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 de deurkruk zijn geregistreerd 
gemakkelijk in het specifieke toegangscontrolesysteem 
worden geanalyseerd.

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-bevoegdheden

Lezer:
Offline-gegevens (NetworkOnCard) kunnen met actuele  
RFID-badges worden gelezen. Als leesprincipe staan 
MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1/
EV2, LEGIC prime und LEGIC advant ter beschikking. Het 
openingsmechanisme wordt bij geldige bevoegdheid 
vrijgegeven.

Gebruik / montage:
De beslagen zijn geschikt voor een grote diversiteit deuren. 
Voor de projectering 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 verkrijgbaar in een smalle en brede 
uitvoering met verschillende krukken voor binnen- en 
buitengebruik. De behuizing is vervaardigd van stevig 
RVS. Bij de levering zijn inbegrepen zijn het deurschild, 
een klink, de elektronische eenheid, incl. batterijvak en de 
leeseenheid. Een passende mechanische sluitcilinder kan 
parallel zijn gemonteerd. 

Bijzonderheden:
De gegevensoverdracht geschiedt via NetworkOnCard: 
Online-apparaten schrijven toegangsbevoegdheden 
op de badge, die bij het boeken op het PegaSys-
deurbeslag worden gecontroleerd. Gelijktijdig worden 
hierbij toegangsgegevens (bijv. lage batterijstand) op de 
badge geschreven, 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 PegaSys-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 ondersteunt u bij het beheren van de beslagen. 
Hierdoor kunt u bevoegdheden in de deurbeslagen laden 
en diagnosegegevens opvragen.

PegaSys 2.1 
IF-171 
deurkruk/beslag 

Offline-oplossingen Offline-oplossingen

PegaSys 2.1 (smal frame)

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
• Lezen van NetworkOnCard-bevoegdheden

Lezer:
Offline-gegevens (NetworkOnCard) kunnen met 
actuele  RFID-badges worden gelezen. Mogelijke 
leesmethoden zijn: MIFARE Classic, MIFARE DESFire, 
MIFARE DESFire EV1/EV2, LEGIC prime en LEGIC advant. 
Het openingsmechanisme wordt bij geldige bevoegdheid 
vrijgegeven.

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 E-cilinder IF-151 vervangt de 
mechanische 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. 
De deur wordt geopend met behulp van RFID ID-badges in 
creditcardformaat of als handige sleutelhanger.

Bijzonderheden:
De sluitcilinder “kan omgaan” met de toegangscontrole-
systemen van IF-6020 en IF-6040, zodat de aanwezige 
gebruikersbevoegdheden en gegevensbestanden kunnen 
worden gebruikt. Omgekeerd kunnen de boekingen, die 
in de sluitcilinder zijn opgeslagen, gemakkelijk in het 
specifieke toegangscontrolesysteem worden geanalyseerd.

IF-151 
Sluitcilinder

Offline-oplossingen

PegaSys 2.1 (breed frame)
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De E-cilinder IF-181  
overtuigt door een 
veelzijdig en  
gebruiksvriendelijk 
gebruik. Of het nu gaat om 
universiteiten, ziekenhuizen, 
verzorgingshuizen, 
banken, verzekeringen, 
provinciale gebouwen, 
industriegebouwen, 
luchthavens, etc. –  
elektronische sluitsystemen 
zijn de ideale oplossing 
om zonder veel moeite en 
kosten te voldoen aan de veiligheidsnorm. Zijn intelligente 
hardware en de grote diversiteit aan uitvoeringen, bijv. 
anti-paniek- en halfcilinder, evenals een versie voor 
brandbeveiligingsdeuren maken exacte oplossingen voor 
nagenoeg iedere toepassing mogelijk.

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

Lezer:
Offline-gegevens (NetworkOnCard) kunnen met actuele  
RFID-badges worden gelezen. Mogelijke leesmethoden 
zijn: MIFARE Classic, MIFARE DESFire en MIFARE DESFire 
EV1/EV2. Het openingsmechanisme wordt bij geldige 
bevoegdheid vrijgegeven.

Gebruik / montage:
De elektronische cilinder IF-181 is eenvoudig te installeren 
en compatibel met vele Europese standaarden voor sloten 
en sluitsystemen. Met de serie IF-181 beschikt u over een 
voordelige en integreerbare oplossing. Het eenvoudige 
ontwerp maakt ook inbouw in architectonisch veeleisende 
gebouwen mogelijk. 
De E-cilinder IF-181 vervangt de mechanische sleutel, 
doordat hij toegangsbevoegdheden evalueert en ervoor 
zorgt dat uitsluitend bevoegde personen kunnen openen 
met behulp van de RFID-badge. De deur wordt geopend 
met behulp van RFID ID-badges in creditcardformaat of 
als handige sleutelhanger. Voor de installatie of vervanging 
zijn geen dure montagewerkzaamheden nodig. In de regel 
wordt de mechanische cilinder vervangen door de IF -181.  

Bijzonderheden:
De sluitcilinder IF-181 “kan omgaan” met de 
toegangscontrolesystemen van IF6020 en IF6040, zodat 
de aanwezige badges en gegevensbestanden van het 
bestaande toegangscontrolesysteem kunnen worden 
gebruikt. De gedefinieerde toegangsbevoegdheden 
worden via de NetworkOnCard-technologie aan de 
E-cilinders overgedragen. Boekingen die in de E-cilinder 
zijn geregistreerd, kunnen eenvoudig in het betreffende 
toegangscontrolesysteem worden verwerkt.

Het lockerslot IF-161  
overtuigt door 
een veelzijdig en 
gebruiksvriendelijk 
gebruik. Of het nu gaat om  
universiteiten, ziekenhuizen, 
verzorgingshuizen, 
banken, verzekeringen, 
provinciale gebouwen, 
industriegebouwen, 
luchthavens, etc. - 
elektronische lockersloten 
zijn de ideale oplossing  
om zonder veel moeite en kosten te voldoen aan de 
veiligheidsnorm.

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

Lezer:
Offline-gegevens (NetworkOnCard) kunnen met actuele  
RFID-badges worden gelezen. Mogelijke leesmethoden 
zijn: MIFARE Classic, MIFARE DESFire en MIFARE DESFire 
EV1/EV2. 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 hun 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. Door de RFID-badge te 
presenteren in creditcardformaat of in de vorm van handige 
sleutelhangers op de e-cilinder kan de cilinder worden 
bewogen en de deur worden geopend.

Bijzonderheden:
Het lockerslot 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.

IF-181
Sluitcilinder

IF-161
Elektronisch  
lockerslot

Offline-oplossingen Offline-oplossingen

De digitale deurbeslagen en het hangslot van SimonsVoss 
behoren tot de toonaangevende technologische en 
optische oplossingen. Hun uitgebalanceerde designtaal 
overtuigt de meest veeleisende gebruikers over de gehele 
wereld.

Bij de ontwikkeling van de draadloos bediende 
SmartIntego-producten werd er veel belang aan gehecht 
dat hun bijzondere voordelen ook tot hun recht komen in 
gebouwen met veel gebruikers. 

De SmartIntego-producten communiceren contactloos 
met de identificatiemedia via de badgelezer die in het 
beslag is ingebouwd. 

Overzicht van de functies:
• Toegangscontrole
• Hangslot
• Deurbewaking zonder kabels

Lezer:
MIFARE Classic / DESFire / EV1/EV2 met Interflex-
standaardcodering

Gebruik / montage:
De cilinder kan binnen enkele minuten draadloos worden 
ingebouwd. 
Normaal in de handel verkrijgbare knoopcellen bieden 
betrouwbaar tot 80.000 activeringen bij online-
netwerken. In de standby-modus kan worden uitgegaan 
van een gemiddelde levensduur van de batterij van vijf 
jaar. Bovendien zijn de sluitcilinders – net als de overige 
componenten van SmartIntego  –  onderhoudsvrij.

Bijzonderheden:
De beslagen communiceren draadloos met de Interflex-
software IF-6040 via een gateway en kunnen daardoor 
naadloos in de bestaande oplossing worden geïntegreerd. 
Bij de Smarthandle is optioneel een deurbewaking 
mogelijk.
Het hangslot is verkrijgbaar in vier versies.

Digitale sluitcilinder
SmartHandle 
Digitaal hangslot

Wireless online-oplossingen

Digitale sluitcilinder

SmartHandle  

Digitaal hangslot 

IF-181 Sluitcilinder IF-161 Elektronisch lockerslot
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IF-4735
IF-4735 AT3 
Master-terminal 
voor 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. zeven 
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 conform IP65 
beschermd. 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. 

De slave-terminals van de 
families IF-815 en IF-835 
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, 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-835 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 veiligheidsvereisten 
kunnen aan de terminals van het type IF-P815 en IF-835 
via het toetsenbord persoonlijke identificatienummers 
worden ingevoerd en tevens individuele alarm- of 
storingsmeldingen worden geactiveerd.
De terminal IF-835  is als optie leverbaar met een 
ingebouwde voeding. Bovendien is het mogelijk om via een 
extra RS232-interface meerdere apparaten aan te sluiten. 

IF-815
IF-835

Tijdregistratie

Terminal IF-4735 Terminal IF-815

Terminal IF-835

IF-4070 IF-4072

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 controller is leverbaar in vier uitvoeringen ter 
ondersteuning van twee, vier, acht of zestien terminals.

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.
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IF-4076 IF-4077

Terminal-controller Terminal-controller

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 aan  

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 controller is, afhankelijk van de uitvoering, vanaf fabriek 
uitgerust met max. acht deurmanagers IF-0610 voor de 
directe aansluiting van externe lezers. De bekabeling wordt 
centraal in de IF-4076 uitgevoerd.
Alle boekingen worden in real-time aan de Interflex-
hostsystemen verzonden. 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-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 boekingsgegevens van slave-terminals 

aan het tijdregistratie- of toegangscontroleprogramma
• Aansturing van slave-terminals
• Deuraansturing
• 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 zwakstroom of een afzonderlijke 
voeding geschieden. 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 centrale 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.

IF-4078

Terminal-controller

De IF-4078 controller-familie in wandbehuizing overtuigt 
door een veelzijdige, krachtige en gebruiksvriendelijke 
bediening bij de registratie van gegevens door de 
aangesloten Interflex-hardware, aptiQ- of Wiegand-lezer.

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

het tijdregistratie- of toegangscontroleprogramma
• Besturing van slave-terminals en Wiegand-lezers
• Terugzenden van de boekingsbeslissingen aan  

slave-terminals en Wiegand-lezer
• Gegevensopslag
• Offline-schakeling van externe apparaten
• Registratie van sensortoestanden

Bijzonderheden:
De IF-4078 controller dient als verbindingselement tussen 
max. 16 slave-terminals en het hogere hostsysteem. 
Hij kan telkens vier Wiegand-lezers en twaalf verdere 
terminals aanspreken. Daarnaast kunnen lagere tijd-, 
toegangs- en contactterminals van de serie IF-8xx of IF-7xx 
worden aangestuurd. 
De IF-4078-4 controller beschikt over diverse genormeerde 
interfaces en drie bus-interfaces.  
De IF-4078-2 controller onderscheidt zich door het aantal 
aansluitbare lezers (twee Wiegand-lezers).
Een loodaccu voor noodstroomverzorging is als toebehoren 
leverbaar.

I/O connector 
board
IF-79 I/O-paneel

Terminaltoebehoren 

Voor elke Interflex slave-terminal is voor een juiste werking 
een I/O-connector-board nodig. Deze is bij de levering van 
de terminal inbegrepen en wordt normaal gesproken in 
de beveiligde zone geïnstalleerd. Bij montage op DIN-rail 
biedt Interflex een bijbehorend I/O-board als toebehoren. 
Als alternatief kan het IF-79 I/O-paneel in 19” racks worden 
bevestigd en met een datakabel aan hogere apparatuur 
als terminal-controllers, master-terminals of ook 
toegangsmanagers worden aangesloten.

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

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

controller-boards
• een blindklem (onder de behuizingplaat)
 
Functies IF-79 I/O-paneel:
• installatiehulp voor aansluiting van max. acht  

slave-terminals van de serie IF 8xx
• aansturing van tourniquets, die door elektrische 

deuropeners worden beveiligd en door potentiaalvrije 
sensoren worden bewaakt

• aansturing van externe apparaten en registratie van 
sensortoestanden

 
Bijzonderheden:
Wordt het nieuwe I/O-connector board of het IF-79 
I/O-paneel 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.
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IF-72
IF-80

Beproefde producten 

De badgelezers IF-72 wordt gebruikt voor het lezen of 
beschrijven van RFID-identificatiemiddelen.

Met de IF-80 LEGIC kunnen RFID-media (badge, 
sleutelhanger) worden gecodeerd. Deze wordt vaak 
geïnstalleerd in een badgeprinter om het printen en 
coderen van badges in één proces mogelijk te maken.

Overzicht van de functies:
• Badgelezer (bijv. machinebesturing)
• Badgecodierung (bijv. bezoekersbeheer)
 
Lezer:
MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1/EV2, 
LEGIC prime en LEGIC advant

Gebruik / montage: 
Het apparaat wordt geconfigureerd met een bijgeleverde 
software voor het specifieke toepassingsgebied. Afhankelijk 
van de uitrusting is het badgelees- en schrijfapparaat 
uitgerust met een  USB-, RS232- of ethernet interface.

Bijzonderheden:
IF-72 badgelees- en schrijfapparaten zijn leverbaar in de
volgende uitvoeringen:
• in de wandbehuizing IF-710
• in de tafelbehuizing T03
• in de wandbehuizing W02
• als steeklezerversie zonder behuizing voor inbouw
• als inbouwversie

IF-830 AT3 
Badgeinslik- 
terminal

Beproefde producten 

De badgeinslikterminal IF-830 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 laatste 
geval valt de badge naar onderen.  
De badgeopvangreservoir is al geïnstalleerd.

IF-800 W11

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

Beproefde producten Beproefde producten 

De slave-terminal IF-800 W11 is voor toegangscontrole 
geschikt en kan zowel binnen als buiten worden toegepast. 
De terminal van de serie IF-800 W11 is 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- 
bevoegdheden 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:
Een extern relais schakelt bij bevoegdheid elektrische 
deuropeners of afsluitingen. Terwijl de apparaten zelf in 
onbeveiligd gebied kunnen worden geïnstalleerd, is het 
mogelijk het relais in een beveiligd gebied op een afstand 
van max. 100 meter te plaatsen.    

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.

Lezer:
MIFARE Classic, LEGIC prime

Gebruik / montage:
Door het gebruik van robuuste en weerbestendige 
materialen kunnen de terminals zowel binnen als buiten 
worden ingezet.
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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
• 2D-fingerprintherkenning met multispectraal 
• Biometrie-lezer
• Contactloze 3D-fingerprintherkenning
• Aderpatroonherkenning

TBS 3D-fingerprintterminal TBS 2D-fingerprintterminal

PCS aderscanner

Biometrics

 Biometrics*

PCS INTUS 
1600PS      

TBS 3D  
Terminal

TBS 3D 
Enrollment  

TBS 2D mini TBS 2D 
Terminal

TBS 2D 
Multispectral

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 opbouw 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

Relais 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

*alle specificaties volgens fabrikant

Vermogensoverzicht
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 eVAYO Toegangscontrole en tijdregistratie Toegangscontrole Tijdregistratie

IF-800   IF-800 
Outdoor

IF-801 
Outdoor             

IF-5735 IF-5725 IF-810   IF-811   IF-800VP          IF-800/W02       IF-812 IF-830 AT3 IF-4735  
AT3

IF-4735 IF-815

Gebruikersinterface

Kleurendisplay   ■ ■ ■ ■

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

Zoemer ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Toetsenbord ■ ■ ■ ■ ■

Pin-invoer ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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 45,8 150 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 154 239 x 210 x 85 150 x 105 x 42

Kleur  afhankelijk van  
de afdekking Zwart / wit Zwart / wit Zwart / wit Zwart / wit Antraciet Antraciet zwart Antraciet / 

lichtgrijs Antraciet Lichtgrijs  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
Kunststof Kunststof Aluminium 

geanodiseerd Kunststof Kunststof
Aluminium 

gegoten 
behuizing

Aluminium 
gegoten 

behuizing
Kunststof Kunststof

Verwarming ■ ■

Lezer

RFID-lezer (LEGIC of MIFARE) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Montage

Kabeltoevoer Inbouw Op muren / 
inbouw

Op muren / 
inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Op muren 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 Wand / zuilen Wand / zuilen Op muren Op muren

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

Interfaces

Interface Ethernet ■ ■ ■ ■

Digitale ingangen 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) (4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) (4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) (4) 2 (max. 4)

Relais 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) (2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) (2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) (2) 1 (max. 2)

Interface RS485 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Beveiliging

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

Veiligheidsklasse / IP-code IP54 / III IP54 IP20 IP20 IP43 / III IP43 / III IP65 / III IP65 / III IP43 / III IP65 / 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 0,5 A 0,5 A 0,25 A PTC

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

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

Voeding  
12 I 24 VAC / VDC

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vermogensoverzicht

Toegangscontrole en tijdregistratie

() = optioneel        
*afhankelijk van het gekozen decorframe



26   •   Allegion   •   Interflex-hardware voor toegangscontrole en tijdregistratie 27

Vermogensoverzicht

Offline en wireless

 Offline/wireless 

IF-151   IF-151  
Outdoor

IF-171 IF-181 Digitale  
sluitcilinder

Gebruikersinterface

Kleursignaal ■ ■ ■ ■ ■

Zoemer ■ ■ ■ ■ ■

Hardware

Afmetingen (H x B x D) in mm 29,5  × 20 44,8 x 45 291 x 42/64  Ø 31  Ø 31

Kleur  

Behuizingsmateriaal RVS RVS RVS RVS RVS

Lezer

RFID-lezer (LEGIC of MIFARE) ■ ■ ■ ■ ■

Montage

Montage Sluitcilinder Sluitcilinder Deurkruk Sluitcilinder Sluitcilinder

Omgevingstemperatuur in ° C 0 tot +55 -25 tot +65 +5 tot +55 -25 tot +65 -25 tot +65

Beveiliging

Veiligheidsklasse / IP-code IP 20 IP 66 IP 20 IP 66 IP 54

Voeding

Bescherming van de elektronica

Verbruik in VA

Schakelvermogen max. 30V 2A

Voeding 12 I 24 VAC / VDC

Firma

Batterij, aantal 2 2 1 2 2

Levensduur batterij  
(max. openingscycli)* ~ 20.000 ~ 20.000 ~ 50.000

~ 200.000 
afh. van  

leesprocedure
~ 80.000

Batterijen, type CR2, lithium 3V CR2, lithium 3V CR123A 3V CR2, lithium 3V CR2, lithium 3V 

Boekingsgeheugen  
Rollengeheugen voor de laatste 2.000 
boekingen en 100 systeemmeldingen 

■ ■ ■ ■

Noodopening  ■ ■

Batterijvervanging
Gereedschap voor 
het vervangen van 

batterijen

Gereedschap voor 
het vervangen van 

batterijen
Imbusbout

Gereedschap voor 
het vervangen van 

batterijen

Gereedschap voor 
het vervangen van 

batterijen

 Offline/wireless

   SmartHandle Hangslot IF-161 PegaSys 2.1 Offline  
Wallreader  

W02

Gebruikersinterface

Kleursignaal ■ ■ ■ ■

Zoemer ■ ■ ■ ■

Hardware

Afmetingen (H x B x D) in mm
breed: 

224 x 53 x 14  
smal:

 224 x 41 x 14 

Variant 8mm:  
70 x 51 x 25

Variant 11mm:  
72,5 x 60 x 25

44,6 x 148,4 x 35,9
breed: 

285 x 65 x 27  
smal:

 285 x 42 x 27
119 x 77 x 23

Kleur  

Behuizingsmateriaal RVS RVS Kunststof RVS Kunststof

Lezer

RFID-lezer (LEGIC of MIFARE) ■ ■ ■ ■ ■

Montage

Montage Sluitcilinder Sluitcilinder Kast Deur (één zijde) opbouw

Omgevingstemperatuur in ° C -20  tot +50 -25 tot +55 +10 tot +50 -25  tot +65 -25  tot +65 

Beveiliging

Veiligheidsklasse / IP-code IP 65 IP 20 IP 34 
optioneel tot IP 54 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

Levensduur batterij   
(max. openingscycli)* ~ 80.000 ~ 80.000 ~ 20.000 ~ 50.000

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

Boekingsgeheugen 
Rollengeheugen voor de laatste 2.000 
boekingen en 100 systeemmeldingen

■ ■ ■

Noodopening  ■

Batterijvervanging
Gereedschap voor 
het vervangen van 

batterijen

Gereedschap voor 
het vervangen van 

batterijen
Batterijvaksleutel Batterijvaksleutel

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

Terminal-controller

 Controller

IF-4070 IF-4072 IF-4076 IF-4077 IF-4078

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 105 604 x 304 x 105

Kleur  

Behuizingsmateriaal Staalplaat gelakt PC, UL 94V-0 Staalplaat gelakt Staalplaat gelakt Staalplaat gelakt

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

Wandmontage met 
schroefbevestiging

Omgevingstemperatuur in ° C +5 tot +40 +5 tot +40 +5 tot +40 +5 tot +40 +4 tot +40

Interface

PoE (Power over Ethernet)  
Vermogensklasse 3 ■ ■

Relais 8 2 max. 32 max. 8 max. 8

Digitale ingangen

8 (voor potentiaal-
vrije sensoren), 

debouncetijd van de 
contacten minstens 

100 ms.

4  
(voor potentiaal-

vrije sensoren)
max. 32 max. 16 max. 16

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

■ ■ ■ ■ ■

Interface voor service-apparaat  
RS 232 of RS 485 met 9600Bd. 
(1200Bd., 19200Bd. mogelijk)

■ ■ ■ ■ ■

Interface naar slave-terminals 
RS 485 met 9600 / 19200Bd.  
(19200 fabrieksinstelling)

■ ■ ■ ■ ■

 Controller

IF-4070 IF-4072 IF-4076 IF-4077 IF-4078

Beveiliging

Bescherming van de elektronica 250mA tr. 
Zekeringstype TR5 Volgens uitrusting Volgens uitrusting Volgens uitrusting

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

Voeding

Uitgangsrelais  
Schakelvermogen: 30V 2A ■ ■ 30 ■ ■

Verbruik in VA (ca.) 16 12 48 20

Spanningsvoeding VAC / VDC optioneel ■ ■ ■ ■

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

Overig

Elektrische levensduur  
(schakelingen) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

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

Systeemintroductie

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

Scholing  
voor de gebruikers

Geselecteerde thema’s worden tijdens 
systematisch opbouwende cursussen 
behandeld. In kleine groepen worden uw 
medewerkers stap voor stap 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.

Advies

Onze experts geven u een doelgericht 
advies over de kernactiviteiten 
toegangscontrole, tijdregistratie en 
Workforce Management.

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.

Support

Onze medewerkers van het Aftersales Team staan u met raad en daad terzijde:

België:  E-mail voor technische aanvragen:

+32 2 583 09 86 interflex.helpdesk.benelux@allegion.com

Nederland:  E-mail voor aanvragen aan Sales:

+31 347 325 858 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 toegestaan.

Interflex Datensysteme GmbH 
Zettachring 16 • 70567 Stuttgart (Germany)
Telefoon: +49 711 1322-0 • Fax: +49 711 1322-111
E-mail: Interflex.info@allegion.com
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Interflex Datensysteme GmbH 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 4,6 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.nl

Over Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier op het gebied van 
naadloze toegang met toonaangevende merken als CISA®, Interflex®, LCN®, 
Schlage®, SimonsVoss® en Von Duprin®. Allegion richt zich op de beveiliging 
voor bevestiging aan deuren en aangrenzende gebieden en beveiligt mensen 
en middelen met diverse oplossingen voor woningen, bedrijven, scholen 
en instellingen. Allegion heeft in 2018 $ 2,7 miljard aan omzet gedraaid en 
verkoopt zijn producten in bijna 130 landen. 

Ga voor meer informatie naar www.allegion.com


