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Angeno Business Solutions grundades 2004 med över 30 års
branscherfarenhet där vi förser marknaden med allt inom säkerhet
och plastkort.
Vi erbjuder försäljning, produktion, installation, service och support
inom detta område.
Vi är återförsäljare i Sverige för SMART, QUALICA-RD, Magicard, EasyBadge,
Elatec, IDESCO och HUNDURE.
Utöver detta tillhandahåller vi självklart marknadens övriga existerande
produkter och fabrikat.

Vi är proffs på produktion för plastkort och vi har även system för ändamålet.
Vår styrka är vår lyhördhet för våra kunders behov och förutsättningar.
Detta i kombination med vår tekniska kompetens och förmåga att anpassa oss,
gör att vi har optimerat möjligheterna att leverera produkter, support och service
till våra kunder.
Vi tror att man idag måste ge lite mer av förmåga och vilja för att förstå kundens
problem och lösa det på ett tilltalande sätt och göra detta på kundens villkor.

Angeno Business Solutions AB har som mål att tillgodose alla våra kunders önskemål,
stora som små. Vi jobbar i en nära relation med våra kunder och strävar alltid efter
ett 100 procentigt resultat.
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Angeno Business Solutions AB
Vårat huvudkontor finns i Järfälla där vi har försäljning, service, support,
produktion och systemutveckling.

FR2000 certifierad
FR2000 är en utökad variant av kvalitetsstandarden ISO 9001 eller
miljöstandarden ISO 14001.
FR2000 innehåller de viktigaste delarna från en rad andra standarder
och riktlinjer, bland annat för arbetsmiljö, brandsäkerhet, socialt
ansvarstagande och kompetensförsörjning.
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Innehållsförteckning

Sida

Magicard - Plastkortsprinter

6–9

Magicard - Färgband, Laminat, Rengöring
SMART - Plastkortprinter

10
11 - 16

SMART - Färgband, Laminat, Rengöring

17

Datacard - Fargo - Evolis - Plastkortsprintrar, Färgband

18

ECO Produkter

19

Programvara - Easybadge, ID Works, CardPresso

20 - 21

Plastkort

22 - 24

Nyckelbrickor - RFID

25

Korthållare

26

Jojjo

27

Lanyard

28

ID06 - Akrediterad leverantör av byggbranschens ID06 kort

29

Dokument– och Färgbandsförstörare - Ett enklare sätt att hålla hög säkerhet

30

Kortläsare - ELATEC

31

Kortläsare - IDESCO, MORPHO

32

Tryckknappar - HUNDURE , ELJO

33

VISITIQ - BESÖKSSYSTEM

34

RFID Läsare - SI::LOCKER, REA TERMINAL

35

Vändkors - BAR ONE, SPEEDGATE, GRINDAR

36 - 38

RFID/Mobil läsare - STID HÖGSÄKERHETSLÄSARE RFID / MOBIL

39 - 42

HUNDURE - RFID Läsare, Kontroller, Elslutbleck, Fingerprint etc.

42 - 45

Miljö Smart - Kontakta oss
Katalogen innehåller ett urval av Angeno’s produktsortiment.
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Enkel printer för mindre verksamheter.
Magicard Pronto är en enkelsidig printer med bästa utskriftskvalitet i sin klass.
Hastigheten är 23/18 sek i fyrfärg eller 7 sek i monokrom utskrift.
4-färgs bilder ända ut i kortkant i mycket hög kvalité, logotyper i färg och samtidigt kan du lägga på
ett tunt skyddskikt över hela den printade kortsidan samt säkerhetsmönster HoloKote finns som
standard, HolpPatch finns som tillval.
● Handmatad inmatning
● Inbyggd Rewrite teknik
● HoloPatch, visuell säkerhet (*Tillval)

● Enkelsidig
● HoloKote, visuell säkerhet
● 2 års depå garanti.

STANDARD

TILLVAL

Pålitlig och säker med inmatningsfack och handmatning.
Magicard 300 är en enkelsidig eller dubbelsidig printer med inmatningsfack samt handmatning,
Hastigheten är 160 kort/tim i fyrfärg eller 720 kort/tim i monokrom utskrift.
4-färgs bilder ända ut i kortkant i mycket hög kvalité, logotyper i färg och samtidigt kan du lägga på ett tunt
skyddskikt över hela den printade kortsidan samt säkerhetsmönster HoloKote och HoloPatch finns som standard.
● 100 kort inmatning / 70 kort utmatninig
● Inbyggd Rewrite teknik
● Digital Shredding

™

● Enkel– eller dubbelsidig (dubbelsidigt är *Tillval)
● HoloKote, visuell säkerhet
● Kodning av magnetband (*Tillval)

● HoloPatch, visuell säkerhet (*Tillval)
● Smartcard kodning (*Tillval)
● 300 x 300 DPI
● USB samt Ethernet kommunikation
● Microsoft certifierad samt Mac OS X kompatibel ● 3 års depå garanti

STANDARD

TILLVAL
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Pålitlig och säker med extremt bra utskrifter.
Magicard 600 är en enkelsidig eller dubbelsidig printer med inmatningsfack samt handmatning,
Hastigheten är 190 kort/tim i fyrfärg eller 720 kort/tim i monokrom utskrift.
4-färgs bilder ända ut i kortkant i mycket hög kvalité, logotyper i färg och samtidigt kan du lägga på ett tunt
skyddskikt över hela den printade kortsidan samt säkerhetsmönster HoloKote och HoloPatch finns som standard.
● 100 kort inmatning / 70 kort utmatninig
● Inbyggd Rewrite teknik

● Enkel– eller dubbelsidig (dubbelsidigt är *Tillval)
● HoloKote, visuell säkerhet

● Digital Shredding ™

● Kodning av magnetband (*Tillval)

●
●
●
●

HoloPatch, visuell säkerhet (*Tillval)
● Smartcard kodning (*Tillval)
600 x 300 DPI
● USB samt Ethernet kommunikation
Microsoft certifierad samt Mac OS X kompatibel ● 3 års depå garanti
Wi-Fi som standard med medföljande dongel

STANDARD

TILLVAL
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Valet för bästa utskriftskvalitet
Retransfer Printer
● Färg och monokrom enkel- eller dubbelsidig utskrift
● Utskriftshastighet: 100 kort/tim (YMCK)
● Avtagbar och när som helst återfyllbart
inmatningsfack
● Intuitiv och flexibel funktion LCD-panel
● Avtagbar och vattentvättbar rengöringsrulle
● Säkerhetslås på inmatningsfack och frontlucka
● Inline kodning och laminering (med tillval)
● Miljövänlig kompakt design
● 3 års depå garanti

Prima 8 är en foto-id-printer med retransfer teknik för ökad
utskriftskvalitet.
Maskinen har ett inmatningsfack för 100 kort samt klarar 100 kort i
utmatningsfacket.
Hastigheten är 29 sek för 4-färgs utskrift.
Prima 4 är en enkel- eller dubbelsidig printer med möjlighet att lägga till en
Laminerings modul.

Prima 8-Laminator är en Lamineringsmodul
anpassad till Prima 8 printern.
Finns både som enkelsidig eller
dubbelsidig Laminator.
Laminat styrs från printern via infra röd
signal (inga kablage).
Passar till både enkelsidig och
dubbelsidig printer.
Välj om transparent Laminat skall
appliceras eller om Ni vill ha standard
hologram eller eget anpassat hologram.

Prima 4 Laminator

Prima 4 Printer
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Unik printer med hög utskriftskvalitet
Retransfer Printer
●
●
●
●
●
●

10 st. Holokote (vattenstämpel) varianter
Utskriftshastighet: 125 kort/tim (YMCK)
200 kort i in– och utmatningsfack
Intuitiv och flexibel funktion touch panel
Windows och Mac OS kompatibel
Säkerhetslås på inmatningsfack och
frontlucka
● Magnetband och Smartcard kodning (tillval)
● Visuell säkerhet som UV och Holokote
● 3 års depå garanti

Ultima är en foto-id-printer med retransfer teknik för största
utskriftskvalitet.
Maskinen har ett inmatningsfack för 200 kort samt klarar 200 kort i
utmatningsfacket.
Hastigheten är 125 kort/tim för 4-färgs utskrift.
Ultima är en enkel- eller dubbelsidig printer med möjlighet att lägga på
visuell säkerhet som UV och Holokote.

Ultima har 10 st. standard Holokote som
medföljer, tänk på att YMCKS färgband
krävs.
Ni kan också beställa egen design på
Holokote för att göra korten ännu mer
unika.
Ultima är den enda Retransfer printern
med visuell säkerhet som Holokote
(vattenstämpel).
Ditt val för ökad säkerhet och kvalitet.
Standard funktioner

Tillval
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Färgband till printrar
YMCKO

100/300 sidor/rulle

YMCKOK

YMCKO-half

YMCKO

YMCKOK

250 sidor/rulle (Enduro3E)

450 sidor/rulle (Enduro3E)

300 sidor/rulle

KO

Svart med overlay

600 sidor/rulle

K

Svart

1 000 sidor/rulle

W

Vit

1 000 sidor/rulle

B

Blå

1 000 sidor/rulle

R

Röd

1 000 sidor/rulle

G

Grön

1 000 sidor/rulle

MG

Metallic Guld

1 000 sidor/rulle

MS

Metallic Silver

1 000 sidor/rulle

SO

Scratch-Off

1 000 sidor/rulle

KO

Svart med overlay

600 sidor/rulle

K

Svart

1 000 sidor/rulle

250 sidor/rulle

*K endast till Magicard 600

YMCK

1 000 sidor/rulle

YMCKK

750 sidor/rulle

YMCKUV

750 sidor/rulle

YMCK

1 000 sidor/rulle

YMCKK

750 sidor/rulle

YMCKS

750 sidor/rulle

Retransfer Film

1 000 sidor/rulle

HPF

Hologram Laminat

250 sidor/rulle

CPF

Klar Laminat

250 sidor/rulle

Retransfer Film

1 000 sidor/rulle

*S = Secure Holokote

Rengöring

Långt rengöringskort

Kort rengöringskort

Rengörings svabb

Rengöringspenna
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Liten och smidig med handmatning.
QUALICA-21 Serien är en prisvärd handmatad ID-kort skrivare för små organisationer, en perfekt lösning för att
skriva ut ID-kort till en låg kostnad.
QUALICA-21S (enkelsidig) och QUALICA-21R (omskrivbar, Rewrite teknik) är de skrivarmodeller som finns tillgängliga.
QUALICA-21R Rewrite skrivaren är en idealisk lösning vid utskrift av tillfällig information och kan raderas och skriva
nytt ca 500 ggr.
Passar till följande områden:
●
●
●
●
●

Företagslegitimationer
Presentkort
Identifieringskort
Loyalitetskort
Kensington Security Lock (*Tillval)

● 4-färg och monokrom enkelsidig
utskrift
● Utskriftshastighet: Max. 24 sek./kort
(YMCKO)
● 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
● LED-knapp för printer status.
● Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
● Inställbara kodare: Magnetband

●
●
●
●
●

Student ID
Passerkort
Lokaltrafik
Eventkort
Utmatning på baksidan

● Direkt termisk omskrivbar metod,
Rewrite
● Skrivhastighet: Max. 12 sek./kort
● LED-knapp för printer status.
● Inställbara kodare: Magnetband

Högre säkerhet

Höj säkerheten på Eran företagslegitimation genom att skapa eget
mönster med UV utskrift eller
designa valfritt mönster via
overlay som skrivs ut på korten.

Omskrivningsbar (Rewrite) yta på
plastkorten gör det möjligt att radera
och skriva ny information på kortet upp
till 500 ggr.
Passar utmärkt för besökshantering,
uppdatering av student legitimationer
när kåravgifter betalats samt
stämpelfunktioner på plastkort.
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Enkel att använda för alla.
QUALICA-31 Serien är en prisvärd ID-kort skrivare för alla, en perfekt lösning för att skriva ut ID-kort till en låg
kostnad.
QUALICA-31S (enkelsidig), QUALICA-31D (dubbelsidig) och QUALICA-31R (omskrivbar, Rewrite teknik) är de
skrivarmodeller som finns tillgängliga.
QUALICA-31R Rewrite skrivaren är en idealisk lösning vid utskrift av tillfällig information och kan raderas och skriva
nytt ca 500 ggr.
Passar till följande områden:
●
●
●
●

Företagslegitimationer
Presentkort
Identifieringskort
Loyalitetskort

● 4-färg och monokrom enkelsidig
utskrift
● Utskriftshastighet: Max. 23 sek./kort
(YMCKO)
● 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
● LED-knapp för front manövrering
● Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
● Inställbara kodare: MS, Contact &
Contactless
● Uppgraderbara moduler: Flipper &
Ethernet

●
●
●
●

Student ID
Passerkort
Lokaltrafik
Eventkort

● 4-färg och monokrom enkel- eller
dubbelsidig utskrift
● Utskriftshastighet: Max. 29 sek./kort
(YMCKOK)
● 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
● Uppgraderbart genom installation av
flipper på SMART-30S
● LED-knapp för front manövrering
● Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
● Inställbara kodare: MS, Contact &
Contactless
● Uppgraderbara moduler: Ethernet

● Direkt termisk omskrivbar metod,
Rewrite
● Skrivhastighet: Max. 12 sek./kort
● LED-knapp för front manövrering
● Inställbara kodare: MS, Contact &
Contactless
● Uppgraderbara moduler: Ethernet

Högre säkerhet

Höj säkerheten på Eran företagslegitimation genom att skapa eget
mönster med UV utskrift eller
designa valfritt mönster via
overlay som skrivs ut på korten.

Omskrivningsbar (Rewrite) yta på
plastkorten gör det möjligt att radera
och skriva ny information på kortet upp
till 500 ggr.
Passar utmärkt för besökshantering,
uppdatering av student legitimationer
när kåravgifter betalats samt
stämpelfunktioner på plastkort.
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Idealisk printer för utskrift av högkvalitativa ID-kort.
Enkelsidig QUALICA-51 (51S) kan omvandlas till en dubbelsidig skrivare (51D) eller till dubbelsidig skrivare med
laminat (51L) genom att använda Flipper-modulen eller Laminatormodulen på baksidan av skrivaren som lätt kan
installeras.
QUALICA-51 Laminatorn är ett bra alternativ för tryckning och laminering samtidigt som det går att producera ID-kort
med extra säkerhet och lång livstid med anpassningsbar säkerhets film.
Med DLW (Direct Laminating in a Wink) teknologi, QUALICA-51 Laminator garanterar den mest stabila och snabba
lamineringen med högkvalitativt kvalitetsskydd för ID-kort.
●
●
●
●

Inmatningsenhet (upp till 200 kort laddas)
Stöd för transparenta kort
Stöd CR79-kort (fabriksmonterat, *Tillval)
Allt-i-ett-typ Låssystem (*Tillval)

● 4-färg och monokrom enkelsidig
utskrift
● Utskriftshastighet: Max. 17 sek./kort
(YMCKO)
● 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
● 2-linjers LCD-skärm med 2
LED-knappar för front manövrering
● Stöd för transparenta kort
● Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
● Inställbara kodare: MS, Contact &
Contactless
● Uppgraderbara moduler: Flipper,
Laminator och Ethernet

●
●
●
●

Avtagbar utmatning
Kassettyp när Laminatfilm laddas
Kodning av magnetband på ovansidan
Manuell matning (*Tillval)

● 4-färg och monokrom enkel- eller
dubbelsidig utskrift
● Utskriftshastighet: Max. 22 sek./kort
(YMCKOK)
● 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
● 2-linjers LCD-skärm med 2
LED-knappar för front manövrering
● Stöd för transparenta kort
● Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
● Inställbara kodare: MS, Contact &
Contactless
● Uppgraderbara moduler: Laminator
och Ethernet

● 4-färg och monokrom enkel- eller
dubbelsidig utskrift och laminering
● Instant Direct Heating Lamination
(*patent)
● Utskrifts- och lamineringshastighet:
Max. 22 sek./kort (YMCK & enkelsidig
Laminering)
● 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
● 2-linjers LCD-skärm med 2
LED-knappar för front manövrering
● Stöd för transparenta kort
● Holografisk laminering för visuell
säkerhet och korthållbarhet
● Inställbara kodare: MS, Contact &
Contactless
● Uppgraderbara moduler: Ethernet

●
●
●
●
●
Utmatning på baksidan
Upp till 100 kort (*Tillval)

Utskriftshastighet förbättrad
Enhanced FINE™ Imaging Technology
Reducerad ljudnivå
Enkel hantering av Laminat film
Magnetbandskodning på ovansidan
(*Tillval)
● Stöd för transparenta kort
● Kensington Security Lock (*Tillval)
● Stöd CR79-kort (Fabriksmonterat,
Tillval)

Avtagbar utmatning
Ny inmatning
200 kort med luckan öppen
100 kort som standard
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Den ultimata printer för utskrift av ID-kort.
QUALICA 70 är en högpresterande storkapacitets ID-kortskrivare
utformad av det unika modul uppbyggda konceptet som kan
stödja olika skrivarkonfigurationer för att möta olika användarkrav.
500 kort kan laddas i inmatningen för utskrift, laminering och kodning.
QUALICA-70 består av 5 olika moduler (Inmatningsenhet, Printer,
Hybrid Flipper, Laminator, Utmatningsenhet) som kan konfigureras i olika
kombinationer enligt olika kundkrav. Erforderliga moduler kan enkelt läggas
till för att utöka funktionerna beroende på önskad konfiguration.

▐ Flexibel printer
● Enkelsidig utskrift

● Enkelsidig utskrift & Laminering

● Dubbelsidig utskrift,
Magnetbandskodning

● Dubbelsidig utskrift, Laminering
& Magnetbandskodning

● Enkelsidig multiutskrift
● Dubbelsidig multiutskrift, Laminering & magnetbandskodning

● Stand-alone Laminering

Multi - printer kombination

Mångsidig in- & utmatning
● Hög volym in- & utmatning
(500 eller 300 kort kassett valbart)
● Multimatare

Sek

Sek

364 kort/tim

288 kort/tim

Delområdeutskrift (YMCKO)

Utskrift hela kortet (YMCKO)

Extremt höghastighetsutskrift

Inmatnings modul +
Printer (YMC) + Printer (KO)

● Kortnivå Q-sensor
● Fysiskt lås & Kensigton Lock
● Scratch Free

- Inmatning
För att sprida vikten på de staplade
korten, avlastas vikten på kort till en
nivåpunkt och det lägsta kortet är
utdraget med en specialkrok. Denna
process förhindrar att de staplade
korten gör repor på de nedre kortens
yta.

- Utmatning
När ett kort sätts i utmatningen,
skyddas kortets yta, de laddade
korten lyfts upp av ett stöd som
drivs av en intern CAM.
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Inmatning

Hög Kapacitet

Printer

Flexibilitet

Hybrid Vändare

Laminator

Utmatning

Moduluppbyggd



Hög kapacitet



Snabb Printning



Flexibel



Kraftfull uppbyggnad



Scratch Free



Idealisk för kortproduktion

Kraftfull uppbyggd

Höghastighets Utskrift

QUALICA-70 Serien hög kapacitetsprintern från QUALICA är den idealiska printern för de som har många utskrifter
och de som kräver extra kontroll och säkerhet i en printer. QUALICA-70 Serien erbjuder en unik moduluppbyggd design som
enkelt kan uppgraderas.
Konfigurationen kan variera från enkelsidig printer för endast utskrift till ett fullt konfigurerat system med dubbelsidig
utskrift, laminering, och 500 kort i in- och utmatning.
Enkel att uppgradera: QUALICA-70 Serien är en enkel printer att uppgradera som de flesta klarar av på några minuter utan
verktyg. Eftersom färgband och laminat räcker till 500 kortsidor är det anpassat till de konfigurationer som har 500 kort i
in- och utmatning.
Varje stations (printer, hybrid vändare, laminator, in- & utmatning) kopplas enkelt ihop. Varje modul har en egen kraftkälla
och kommunikationskablarna följer med för ihop koppling och synkronisering vid produktion.
Hybridvändare
Möjlighet att installera kontakt & RFID
chipkodare
Bildscanning & Streckkods igenkänning
Dubbelsidig Bildscanning (600 / 300 dpi),
1D & 2DStreckkodsIgenkännig(Framsida/
Baksida)
Kortvändare
Hög hållbarhet, IndikeringsLED ErrorKort
Fack* (Max. 30 kort)
FysisktLås & Kensington Lock

Inmatnings enhet
Hög Kapacitet
Max. 500 kort
Scratch Free
Krokteknik vid inmatning
Kvantitets sensor vid inmatning
Nästan slut och slut på kort
avkänning
Hög hållbarhet / Indikator LED

Printer
Höghastighets utskrift
Max. 1,000 kort/tim(Monokromt),
Max. 225 kort/tim
(YMCKO)
Förbättrad FINETM Imaging
Technology
Färgbandshållare av lådtyp
Möjlighet att installera
Magnetband & RFID Kodare
LCD &Knappar / Indikerings LED

Utmatnings enhet
Hög Kapacitet
Max. 500kort
Scratch Free
Kvantitetssensor vid utmatning
Fullt I utmatningsfackavkänning
Hög Hållbarhet
Indikerings LED

Laminator
Ingen uppvärmingstid
Direktavkänning av värmemekanism
Scratch Free
Laminatfilmshållare av lådtyp
LCD &Knappar / Indikerings LED
Hög Hållbarhet
Fysiskt Lås & Kensington Lock

Utmatnings Fack
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Laser system med många möjligheter.
QUALICA 70 X är en mycket prisvärd laser graverings maskin.
utformad av det unika modul uppbyggda konceptet som kan
stödja olika konfigurationer för att möta olika användarkrav.
500 kort kan laddas i inmatningen för lasergravering, laminering och
kodning.
QUALICA-70 X består av 6 olika moduler (Inmatningsmodul, Printer, Laser
gravering, Hybrid Flipper, Laminator, Utmatningsenhet) som kan konfigureras
i olika kombinationer enligt olika kundkrav. Erforderliga moduler kan
enkelt läggas till för att utöka funktionerna

▐ Flexibel Laser
Printer
Höghastighets utskrift
Max. 1,000 kort/tim(Monokromt),
Max. 225 kort/tim
(YMCKO)
Förbättrad FINETM Imaging
Technology
Färgbandshållare av lådtyp
Möjlighet att installera
Magnetband & RFID Kodare
LCD &Knappar / Indikerings LED

Inmatnings enhet
Hög Kapacitet
Max. 500 kort
Scratch Free
Krokteknik vid inmatning
Kvantitets sensor vid inmatning
Nästan slut och slut på kort
avkänning
Hög hållbarhet / Indikator LED

Hybridvändare
Möjlighet att installera kontakt & RFID
chipkodare
Bildscanning & Streckkods igenkänning
Dubbelsidig Bildscanning (600 / 300 dpi),
1D & 2DStreckkodsIgenkännig(Framsida/
Baksida)
Kortvändare
Hög hållbarhet, IndikeringsLED ErrorKort
Fack* (Max. 30 kort)
FysisktLås & Kensington Lock

Laser gravering
Gravering 103 kort/timme enkelsidigt
1200 DPI
Raster och vector skanning
Enkel eller dubbelsidig
Garanti 20 000 timmar
Monitor för laser gravering
Stödjer Win 7, 8 och 10
CLI samt Air cleaning system som tillval
Magnetband & RFID Kodare som tillval
LCD &Knappar / Indikerings LED
Dimension: (B,D,H mm) 450 x 230 x 425)
Vikt 25 kg
Fysiskt Lås & Kensington Lock

Laminator
Ingen uppvärmingstid
Direktavkänning av värmemekanism
Scratch Free
Laminatfilmshållare av lådtyp
LCD &Knappar / Indikerings LED
Hög Hållbarhet
Fysiskt Lås & Kensington Lock

Utmatnings enhet
Hög Kapacitet
Max. 500kort
Scratch Free
Kvantitetssensor vid utmatning
Fullt I utmatningsfackavkänning
Hög Hållbarhet
Indikerings LED

17

Färgband till printrar
YMCKO

YMCKOK

YMCFKO

HYMCKO

YMC

YMCKO

YMCKOK

YMCFKO

HYMCKO

500 sidor/rulle

500 sidor/rulle

500 sidor/rulle

1 000 sidor/rulle

KO

Svart med overlay

1 500 sidor/rulle

K

Svart

3 000 sidor/rulle

W

Vit

3 000 sidor/rulle

B

Blå

3 000 sidor/rulle

R

Röd

3 000 sidor/rulle

MG

Metallic Guld

3 000 sidor/rulle

MS

Metallic Silver

3 000 sidor/rulle

SO

Scratch-Off

3 000 sidor/rulle

HPF

Hologram Laminat

500 sidor/rulle

CPF

Klar Laminat

500 sidor/rulle

KO

Svart med overlay

600 sidor/rulle

K

Svart

1 200 sidor/rulle

W

Vit

1 200 sidor/rulle

B

Blå

1 200 sidor/rulle

R

Röd

1 200 sidor/rulle

MG

Metallic Guld

1 200 sidor/rulle

MS

Metallic Silver

1 200 sidor/rulle

SO

Scratch-Off

1 200 sidor/rulle

HPF

Hologram Laminat

250 sidor/rulle

CPF

Klar Laminat

250 sidor/rulle

1 000 sidor/rulle

250 sidor/rulle

200 sidor/rulle

200 sidor/rulle

350 sidor/rulle

Rengöring

Långt rengöringskort

Kort rengöringskort

Rengörings svabb

Rengöringspenna
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Övriga printer modeller
Datacard printrar samt tillbehör finns i vårat sortiment. Kontakta oss för mer
info.

Fargo printrar samt tillbehör finns i vårat sortiment. Kontakta oss för mer info.

Evolis printrar samt tillbehör finns i vårat sortiment. Kontakta oss för mer info.

19

ECO PRODUKTER
Angeno Business Solutions AB erbjuder ECO produkter som plastkort, träkort,
nyckelbrickor av plast eller trä.
BIOCARD är biologiskt miljövänligt nedbrytbara kort tillverkade av
100 % bio-PVC-harts, inklusive laminatbeläggningen, som är behandlad för att
göra dem helt biologiskt nedbrytbara under rätt förhållanden.
Composite-kort består av en polyesterkomposit, för att minska plastavfallet utan att påverka utskriftsstandarden
med plastkortsprinter.
Krita kort är i CR80-kortstorlek och består av 80 % krita, 20 % vattenburna beläggningar/PET, medan överlägget är
PETG, vilket gör detta kort 100 % PVC-fritt.
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Programvara
•

Med enkla steg för steg EasyBadge Wizard kommer Ni snabbt igång
att skapa databas och snygga ID kort på några minuter.

•

Välj själv om Ni vill använda en egen printer för utskrift av
Företags-ID eller om NI väljer att servicebyrån hos Angeno
producerar korten till Er.

•

Förenkla fotografering till Företag-ID genom EasyBadge App.
Koppla Appen till önskat projekt via en unik kod som skapas via
systemet. Ni är snabbt igång och kan skicka bilder och data till
EasyBadge från var som helst i hela världen.

•

Istället för att söka genom manualer så har EasyBadge en inbyggd
support sektion där man kan ställa frågor direkt i mjukvaran.
Ni får inte bara ett svar utan i vissa fall så kan mjukvaran göra
jobbet åt dig direkt genom en knapptryckning. Skulle systemet inte
kunna hjälpa dig med din fråga så kan frågan skickas direkt till
utvecklarna av EasyBadge.

Producera Företag-ID
snabbt och enkelt.

•

Designer - skapa ditt projekt genom att koppla mot databas och
vilka fält som skall skrivas ut på kortet. Flexibel med många
funktioner.

•

Production - Väldigt enkel för användaren sök upp eller lägg till
och skriv ut dina Foto-ID kort.

•

Administrator - Skapa användare med lösenord och välj
tillgänglighet i programmet. Skapa enkelt sökvägar.
Kontrollera händelser i programmet samt av vilken användare.

•

Reporting - Skapa pappersdokument kopplade till ditt projekt.
T.ex kvittenser till Foto-ID kort eller rapporter.

•

Systemutvecklig - SDK finns till de kunder som vill skapa sin
egen lösning. Angeno anpassar även system om det finns speciella
önskemål. ID Works har t.ex använts för att koppla mot
passersystem samt anpassat för tallriksautomater.

Kraftfull programvara
för att producera Företag-ID
snabbt och enkelt.

INTRO
BASIC
STANDARD
ENTERPRISE
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Programvara
De grundläggande funktionerna för kortdesign och utskrift med fördefinierade mallar,
signaturfält, redigera vy för textfält, databaskoppling, streckkoder 1D, WIA / TWAIN /
DirectShow hantering av foto, magnetbandskodningsstöd, intern dokumentdatabas
med bildanslutning, databastabell skapas som kan redigera samt söka efter poster.
lägger till QR-koder och .XLS, .XLSX, .CSV och .TXT-databasanslutning.

lägger till lokal MS Access och SQLite-anslutning, foto sparas i databas, FaceCrop-verktyg för
ansiktsigenkänning, 2D streckkoder .
lägger till ODBC-anslutning, RFID-kontaktlös direkt kodning, Smartcard (kontaktchip)
direktkodning, Smartcard plugin, Intern och extern RFID-kodare, Fingeravtryck inmatning,
projekt med flera kortlayouter, autoprint, villkorliga utskrifts- och driftloggar.
De grundläggande funktionerna för kortdesign och utskrift med fördefinierade mallar,
signaturfält, redigera vy för textfält, databaskoppling, streckkoder 1D, WIA /
TWAIN / DirectShow hantering av foto, magnetbanskodningsstöd, intern dokumentdatabas
med bildanslutning, databastabell skapas som kan redigera samt söka efter poster.

Mångsidig programvara för
att Producera Företags-ID.
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PLASTKORT

NOCO

LOCO

Plastkort utan magnetband (NOCO).

Plastkort med magnetband (LOCO).

PVC kort för utskrift i DTC printrar.

PVC kort för utskrift i DTC printrar.

HICO

Kontakt chip

Plastkort med magnetband (HICO).

Plastkort med kontakt chip, med eller utan
magnetband.

PVC kort för utskrift i DTC printrar.

PVC kort för utskrift i DTC printrar.

Multikort

Beröringsfria kort

RFID Plastkort med dubbla RFID-chip med eller utan
magnetband.

RFID Plastkort med RFID-chip med eller utan
magnetband.

PVC kort för utskrift i DTC printrar.

PVC kort för utskrift i DTC printrar.
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PLASTKORT
GULD CR80

SILVER CR80

Plastkort med guldkant.

Plastkort med silverkant.

Finns i flertalet färger, standard är vit.

Finns i flertalet färger, standard är vit.

COLOR NOCO

COLOR HICO / LOCO

Plastkort utan magnetband (NOCO).

Plastkort med magnetband (HICO / LOCO).

Finns i flertalet färger

Finns i flertalet färger

PLASTKORT, SIGNATURPANEL

PLASTKORT, SIGNATURPANEL, HICO

Plastkort med signaturpanel utan magnetband (NOCO).

Plastkort med signaturpanel med magnetband (HICO).

Finns i flertalet färger.

Finns i flertalet färger
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PLASTKORT
Digitaltrycka plastkort

Offset

Plastkort med digitaltryck som även har 2 års garanti.

Angeno erbjuder fabrikstryckta kort för den som
vill ha lite fler kort och vill komma ner i kostnad.
Leveranstiden är längre och här kan du få en
specificerad CMYK färg på kortet.
Kontakta oss och vi berättar mer.

● 2 års garanti
● Snabb leverans
● Laminerade plastkort

● Svensktillverkade
● Fysiska provkort

Medlemskort – Lojalitetskort – Klubbkort –
Licenser –

Visitkort – Presentkort – Förarbevis

Titantryckta plastkort

Miljövänliga plastkort

Plastkort med Titantryck av hög kvalitet.

BIOCARD är biologiskt miljövänligt nedbrytbara kort.
Composite-kort består av en polyesterkomposit,
Krita kort är i CR80-kortstorlek och består av 80 %
krita, 20 % vattenburna beläggningar/PET, medan överlägget är PETG, vilket gör detta kort 100 % PVC-fritt.

● Svensktillverkade
● Snabb leverans
● Specialeffekt i silver

● Fysiska provkort
● Metallic tryck
● Specialeffekt i guld

Träkort
Träkort finns med olika träsorter och tjocklek på korten.
Med eller utan RFID chip och magnetband.
Kan levereras med tryckt logga eller annat
motiv.
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NYCKELBRICKOR

Nylon

ABS

Snygg, vattentät, tunn och slitstarkt utseende som
passar för beröringsfri identifiering. Tillverkas med en
specialbeläggningsprocess.
Chip typer: EM4102, EM4100, EM4200, TK4100,
GK4001, EM4305,
EM4550, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S256, Mifare,
I-Code etc.

ABS nyckelbricka som finns i olika färger,
mittplattan är dock alltid vit.
Snygg och tilltalande desig kan graveras eller tryckas.
Kundanpassas efter önskemål.

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå

Epoxy

Glasfiber

Tunn och populär modell, PVC plast med Epoxy
täckt förstärkning. Extra metallring är monterad
som slitageskydd. Lasergravering samt eget tryck
finns som tillval.

Klassisk glasfiber nyckelbricka som ger extra
hållbarhet.
Extra tunn och väldigt smidig.

Färger: Svart/Röd

Färger: Svart

Droppe

Exklusiv

Klassisk design och omtyckt. Läsavståndet på
denna tag är dock mindre än normalt.
Gravering med nummer finns samt flera färgval.

Snygg, slitstark, metallring och exklusivt utseende
som passar för beröringsfri identifiering.
Tillverkas med en unik patenterad process.

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå

Färger: Svart, Vit
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KORTHÅLLARE

Bio Badge

R 20

Prisvärd korthållare. Passar för ett kort
Miljövänlig och finns i olika färger samt både stående
och liggande.

Dubbelsidig korthållare. Passar för två kort
Material: PP
Format: CR80

R 71

CardCase

Transparent täckt korthållare.
Skyddar mot smuts och slitage
Material: PC
Format: CR80

Korthållare med utskjutningsfunktion för kort med
smartchip. Monterad CK Yoyo 4 samt nyckelring
Färg: Svart
Mått: CR80
Material: ABS

R 17

R5

Transparent dubbel korthållare. Dubbla tumgrepp
Material: PC
Format: CR80

Transparent korthållare.
Skyddar mot smuts och slitage.
Utskjutningsfunktion
Material: PC
Format: CR80
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JOJJO

R 220

Mini

Designjojjo . Försänkt för förenklad tryckprocess
Kan profiltryck personaliseras.
Förstärkt ID-strip
Tråd: Nylonlina
Trådlängd: 80 cm
Material: ABS/
zinklegering

Liten och lätthanterlig. ID-strip
Roterbar klämma, Bältesclip
Tråd: Nylonlina
Trådlängd: 80 cm
Material: ABS

Färger: Svart, Vit, Blå, Transparent

M 40

Jojjo 2

Robust, tål tuffa tag. Förstärkt ID-strip Bältesclip,
Lämplig för profiltryck, max tryckyta 34 mm
Tråd: Nylonlina
Trådlängd: 85 cm
Material: Metall

Populär och slitstark. Lämplig för profiltryck, max
tryckyta 32 mm
Trådlängd: 80 cm
Material: POM

Tråd finns även som Wire eller Kedja

Färger: Svart, Röd, Vit, Grön, Gul, Blå

M 43

R 41

Robust, tål tuffa tag. Förstärkt ID-strip
Bältesclip
Tråd: Nylonlina
Trådlängd: 85 cm
Material: Metall

Praktisk och funktionell. Försänkning för montering av
etikett. Förstärkt ID-strip. Bältesclip
Tråd: Nylonlina
Trådlängd: 120 cm
Material: ABS

Tråd finns även som Wire eller Kedja
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LANYARD

E9

C 9C

Monterat valfritt fäste inkl. säkerhetssnäppe.
Bredd: 9 mm
Längd: 90 cm
Material: Polyester

Vår serie inom lanyards och speciellt utvecklad för att
ge maximal utformning till ett attraktivt pris.
Går att få i ett flertal färger, bredder
och material, samtliga optimala för
personalisering genom screentryck,
vävning eller brodyr.
Kontakta oss så hjälper vi Er att
välja rätt.

Färger: Svart, Vit, Grå, Röd, Gul, Marinblå etc.

C 10

C 15

Monterad plastkrok , Monterat,
säkerhetsknäppe
Bredd: 10 mm
Längd: 90 cm
Material: Tubvävd polyester

Monterad plastkrok
Monterat säkerhetsknäppe
Bredd: 15 mm
Längd: 90 cm
Material: Flatvävd polyester

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå etc.

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå etc

C 20

Mijlövänlig lanyard

Monterad roterbar krok
"droppe"
Monterat säkerhetsknäppe
Bredd: 20 mm
Längd: 90 cm
Material: Polyester

Finns i olika utförande och färger.
Producerad av återanvända plastflaskor.

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå etc.
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ID06 LoA 2 kort


Ackrediterad Leverantör



Snabba & Flexibla leveranser



Support i världsklass

Obligatorisk ID– och närvaroredovisning på byggarbetsplatser.

Beställ kort i våran portal eller
använd vår tjänst orderläggning.
Välj bland våra populära tjänster:


Bråttom - välj expresstjänst.



Verifiering - skanna pass/ID-kort.



Tillbehör - anpassat korthållarkitt.



Support - tillgång till vår kunniga &
snabba support via
- Telefon: 08-760 93 90
- E-post: id06@angeno.se

ID06 anpassad
RFID läsare.

30

GDPR STÄLLER KRAV ATT HÅLLA HÖG SÄKERHET
SMARTBit är en anpassad
färgbandsförstörare, följ GDPR
genom att förstöra den
information som blir kvar på
färgbanden efter kort produktion.
I behållaren finns en påse som
byts ut när behållaren är full.
Knyt ihop påsen och byt till en
ny. enklare blir det inte
Patenterad skärteknik och
bladen kan enkelt bytas.

2 olika hastigheter med
autostopp funktion.
Dimension (mm):
232 x 365 x 386

REX823 är en enklare maskin med
säkerhetsnivå P4 korsskärning. Den
genomskinliga fronten gör det enkelt
att se kvarvarande kapacitet.
23 liters avfallsbehållare.
Avancerad fläktkylning vilket gör att
dokumentförstöraren kan köras längre
tid.
Automatisk start/stopp funktion när
dokument presenteras eller tas bort
eller när avfallsbehållaren separeras.
Storlek: (mm)
H466 x B345 x D230

DINO är en kraftfull maskin med hög
säkerhetsnivå (Nivå 4) samt energisnål
och driftsäker. Användarvänlig panel och
enkel LED display med statusindikator.
EcoMode viloläge som aktiveras
automatiskt vid inaktivitet. Liten och
behändig samt enkel att flytta pga sina 4
hjul. Den genomskinliga fronten gör det
enkelt att se kvarvarande kapacitet. 30 liters
avfallsbehållare med automatisk avstängning när behållaren är full.
Automatisk start/stopp funktion när luckan
öppnas/stängs eller
avfallsbehållaren dras ut.
Storlek: (mm)
H520 x B444 x D360

Separat inmatningsfack
och utmatningsfack för
plastkort
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RFID LÄSARE/SKRIVARE
BORDSLÄSARE RFID


Bordsläsare/skrivare för utläsning eller kodning
av kortnummer



125/134.2 KHz och/eller 13.56 MHz
läsare/skrivare



Konfigureras enligt kundens önskemål



Välj med eller utan CR



Läsare/skrivare som passar i ditt system,
många olika funktionsalternativ



USB koppling med olika kabellängder
0.12 m, 0.45 m, 1.2 m eller 2.0 m

BORDSLÄSARE SLIM


Bordsläsare/skrivare för utläsning eller
kodning av kortnummer



125/134.2 KHz och/eller 13.56 MHz
läsare/skrivare



Konfigureras enligt kundens önskemål



Välj med eller utan CR



Läsare/skrivare som passar i ditt system,
många olika funktionsalternativ



USB koppling med olika kabellängder
0.12 m, 0.45 m, 1.2 m eller 2.0 m

BORDSLÄSARE SMARTCARD


Bordsläsare/skrivare för utläsning eller
kodning av kortnummer



125/134.2 KHz och/eller 13.56 MHz
läsare/skrivare, Contact chip



Konfigureras enligt kundens önskemål



Läsare/skrivare som passar i ditt system,
många olika funktionsalternativ



USB koppling med olika kabellängder
0.12 m, 0.45 m, 1.2 m eller 2.0 m
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KORTLÄSARE


Lågfrekvensläsare 125 KHz, UID-läsare, Högsäkerhetsläsare
DesFire, passiv långdistans UHF läsare



Hållbara flexibla RFID-läsare som passar till olika system



RFID-läsare för krävande förhållanden



Valfrihet med öppna standarder



Smidiga uppdateringar, system som utvecklas



Enkel montering



Läsare som passar i ditt system, många olika gränssnitt



Låg strömförbrukning och hög säkerhet med
TDES– och AES-kryptering och kryptonycklar

MORPHO FINGERPRINT LÄSARE
Läsare för tidregistrering eller passerkontroll med IP65 klassning
samt IK08 slagtålighet, för utomhus eller inomhus bruk.
Kan kopplas upp mot USB, TCP/IP eller RS-485 kommunikation,
fungerar även utan dator kommunikation (Stand Alone).
Fingeravtryck kan sparas på bärare för säker inpassering
(rätt kort till rätt användare)
Kan lagra upp till 1 500/9 000/30 000 fingeravtrycksmallar
beroende på modell, 250 000 kort och 1 000 000
transaktioner.
Reläutgång för dörrlås. 2 Ingångar för dörrstatussensor och
2 utgångar för begäran om att styra annan maskinvara.
Stöder OSDP.
Dimension: 156H x 68B x 62D mm
Vikt: 280 gr.
Temperatur: Fungerar i -20 - +55 grader celsius
Spänning: 12-24V, fungerar även med PoE.
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ÖPPNARKNAPPAR
HPB 10E

HPB 11E

Kontaktfri Infraröd detektor för att upptäcka objekten.
När rörelse inom det infraröda avkänningsområdet
detekteras kommer reläet att utlösas för att släppa det
elektriska låset .

Kontaktfri Infraröd detektor för att upptäcka objekten.
När rörelse inom det infraröda avkänningsområdet
detekteras kommer reläet att utlösas för att släppa det
elektriska låset .

Snygg och tunn frontplatta med härdat glasmaterial,
ser bra ut och matchar med de flesta miljöer och
placeringar.

Snygg och tunn frontplatta med mönstrad yta,
ser bra ut och matchar med de flesta miljöer och
placeringar.

Förhöjningssats medföljer vid
leverans för utanpåliggande
montering.

För utanpåliggande montering och
är endast 15 mm djup.

Logo

Modern

•

Öppnarknapp med egen graverad logga

•

Öppnarknapp med graverad mordern nyckel

•

Gravyrnyans: Grå 424

•

Gravyrnyans: Grå 424

•

Kan även tryckas i flerf

Gammeldags

Liten

•

Öppnarknapp med graverad gammeldags
nyckel

•

Öppnarknapp med graverad liten nyckel

•

Gravyrnyans: Grå 424

•

Gravyrnyans: Grå 424
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VISITIQ - BESÖKSSYSTEM

Grundfunktioner
► Kunden kan skriva in sig själv
► Namnsförslag på besöksmottagarens namn
► Receptionen kan sköta inskrivningen
► Översikts vy för besöken hos receptionisten
► Sökfunktion
► Aktuella besök, Statistik, rapporter
► Webbgränssnitt där personalen kan föranmäla sitt besök
► Utskrift av besökskort
► Receptionsdel installeras på plats.

Moduler som ingår
► Inskrivningsdel med egen logo och text
► Översikts vy på besöken för receptionist
► Webgränssnitt för personalen att förboka sina möten.
Inskrivningsdel
Kunden fyller i sina uppgifter och trycker på bekräfta. Besöket
registreras och ett besökskort skrivs ut.
Administrations vy
I denna vy ser receptionisten vilka besök som är planerade
samt vilka som pågår. Man kan även se om det är ett besök
som är planerat men inte besökarna kommit än. De olika
lägena styrs med hjälp av olika bakgrundsfärger.
Detta ger en förenklad översyn om det aktuella läget.
Förbokning av möten
All personal har tillgång till en inloggning till en kalender där
besök kan förbokas. Systemet finns ute på internet så man
kan komma åt det även om man är ute hos kund.

● Utrymmningslista ● Besöksbrickor ● Föranmälning av besökare ● Rapportering, Historik, Statistik mm.
● Insamling av data ● In/Ut registrering med streckkodsläsare ● Mail information ● SMS meddelande
● Utskrift av parkeringsbiljett/tillstånd ● Anpassas även efter egna önskemål
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SI::LOCKER
SI::Locker är ett elektroniskt smartlås som är utformat för att
installeras på skåp där personliga tillhörigheter måste lagras
säkert, på områden som hälsoklubbar, vattenparker, skolor och sjukhus.
Dess motordrivna läsare garanterar en mycket enkel användning som är
snabbt, smidigt och ljudlöst.
Alla låsen är utrustade med ett utbytbart batteri med en livslängd
upp till 3 år. Det finns också två olika versioner tillgängliga som val,
fyrkantig eller rund. Låset kan installeras på olika typer av dörrar
- trä, metall eller dylikt fungerar korrekt utan störningar som
orsakas av material.
Kan ställas i 3 olika lägen.
Standard - Användaren väljer ett ledigt skåp.
VIP - Ett skåp är tilldelat till en användare.
Familj - Varje skåp är tillgängligt till en grupp av användare

REA TERMINAL
REA Terminal med RFID (Mifare, NFC), eller 125 KHz (EM, HID etc.) och
streckkods läsare och kraftig monteringslåda i aluminium. 7 tums
färgskärm som finns med tillvalet pekskärm. Stort minneskapacitet för
off-line hantering samt med inbyggd anti passback funktion.Support
1D / 2D streckoder och även från mobiltelefoner samt A4 hantering om
biljett skrivits ut hemmifrån.

PASSERKONTROLL

ARENA TILLTRÄDE
Dimension: 236L x 320H x 110W mm
Driftstemperatur: -20°C to +50°C

BILJETTKONTROLL
TIDREGISTRERING
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BAR ONE
BARONE är singelarms vändkorset med unik design som är en ny variant mot det
traditionella vändkorset och en prisvärd lösning. Kopplad med en snabbt fungerande
roterande arm, systemet ger en effektiv fysisk avskräckning mot obehörig inpassering.
Singelarmen använder vår exklusiva patenterade Magnetiska Direct Drive (MDD) som
erbjuder det allra senaste i högteknologisk utveckling. BARONE utför en praktisk och
en tyst rotation som ger en längre livslängd och underhållsfri drift.
Exceptionell tillförlitlighet är bara några av de många fördelarna med MDD-systemet.
Kombinera säkerhet och enkelhet med endast en enda armbarriär, BARONE
revolutionerar vändkorsets plattform för användning i applikationer där ett
traditionellt vändkors inte skulle övervägas.

Säkerhetssensorer för avkänning att endast en person passerar samt försöker krypa
under eller klättra över BARONE.

SPEEDGATE — EASYGATE
EasyGate produktsortimentet utnyttjar den mest avancerad optiska sensor tekniken integrerad i
ett ergonomiskt skåp. Designen har betoning på estetisk samt en mängd olika fina alternativ
så att EasyGate-lösningen lyfter upp lobbyn eller entrén. EasyGate speedgate är användarvänliga
lösningar som underlättar "Self Service" dubbelriktad in- och utpassering till byggnader med hög kapacitet.
De motoriserade barriärerna är utrustade med skjutbara eller svängbara spärrpaneler styrda av vår avancerade
ASIC mikroprocessorplattform som kör vår högt utvecklade detekteringsprogramvara. Vi valde bästa tillgängliga
IR-strålteknik för våra sensorer och konstruerade detektionssystemet för enkel montering. Vårat val av
säkerhets- och monteringsinställningar passar mycket bra för alla miljöer och önskade säkerhetsnivåer.
Våra system är anpassade för områden som barriärpaneler öppning / sluthastighet att synkronisera med den
snabba passeringen för en typisk användare. Vi har även utformat en unik funktion inom toppar, en
LED-belysning som framhäver området ovan kortläsaren för att intuitivt styra användaren till platsen för
kortläsaren. Medan andra bara kompromissar och delegerar dessa utmaningar som "träningsproblem" för
användaren att lära sig och övervinna, vi fokuserade på att ge en intuitiv design bättre lämpad för framgång i
den verkliga världen. Även om högprestanda har högsta prioritet har vi ej kompromissat med estetiken.
Vare sig en smalare mer transparent lösning är önskvärd eller större skåpdesign, erbjuder vår
EasyGate-portfölj dig ett rikligt urval i en mängd olika alternativ och tillbehör som kommer att göra Er nöjda.
•
•
•
•
•
•

Högpresterande säker åtkomstlösning
Snabb genomströmning
Användarvänlig drift med säkerhetsredundans (dubbellkontroll)
Enkel integrering av kringutrustning
Många färdiga alternativ finns
Finns i ADA-konfigurationer och inställningar

EASYGATE SUPERB

EASYGATE LX

SWING GATE — PEGASUS
PEGASUS är anpassad för
inpassering med större föremål
som t.ex. barnvagn, rullstol
etc. samt vid utrymning av
lokal. PEGASUS kan
installeras som en egen
lösning eller tillsammans med
vändkors eller speedgate.
Inpassering sker via installerat
system eller via operatör
(tex. Receptionen).
PEGASUS kan anpassas i olika
storlekar samt kundanpassas
med eget utseende som egen
logga eller dylikt.

TILLBEHÖR
EasyTouch är en konsol för kontroll och
styrning av vändkors och speedgates med
en 7” touchskärm i färg. För inomhus
bruk och kopplas upp via USB, RS485
eller Ethernet.

Card/Badge Collector är en uppsamlare
av kort och brickor som skall lämnas
tillbaka av t.ex. besökare.
Kapaciteten är 50 st besöksbrickor med
klipp och hållare eller 150 st RFID kort.

Ramp LT sockel för installation på golvet utan behov av borrning
eller strukturella modifieringar. Lämplig för golvvärme,
marmorplattor, mattor etc. LT-rampen möjliggör komplett
ytmontering av vändkors / grindar.
När du installerar fler grindar bredvid varandra är det möjligt att
helt enkelt ansluta enskilda delar av rampen.
Kabeldragning sker under rampen.

37

38

GRINDAR FULLSTORLEK — REXON
REXON vändkors och grindar i
fullstorlek används för passering
både inomhus och utomhus. Alla
vändkors och grindar kommer
med en motorenhet som ger större
pålitlighet, mindre underhåll och
snabbare passering. En kraftfull
elektromagnetisk broms ger ett
komplett och säkert skydd mot
obehörig inpassering.
De flesta modellerna har enkel
eller dubbel system för tillträde.
Stor variation av modeller som i
fullstorlek vilket gör det enklare
för Er att hitta en lösning som
uppfyller Era önskemål.

TILLBEHÖR
EasyTouch är en konsol för kontroll och
styrning av vändkors och grindar med en
7” touchskärm i färg. För inomhus bruk
och kopplas upp via USB, RS485 eller
Ethernet.

Alarm Buzzer är en enhet som signalerar
vid obehörig passage.

Extreme Outdoor Package är ett
special paket för extrema förhållande
utomhus.
Värme modul samt IP skydd.

Monterings Ram som passar till vändkors och grindar i
fullstorlek. Används vid förinstallation för enklare montering i
t.ex. betong fundament.

FLEXIBEL MULTIFUNKTIONS LÄSARE,
KOMPATIBEL MED DE FLESTA PASSERSYSTEM
Multifunktionella säkerhetsläsare som är moduluppbyggda och kan
uppdateras vid behov. Säkerhetsklassade och tåliga med hög säkerhet på
kommunikation samt unik självsäkerhet som skyddar mot åverkan.

ARC1S/BT
ARC1S/BT är en extremt kompakt och skyddad läsare .
Funktionell med RFID 13.56 MHz samt mobilläsning med Bluetooth och NFC med
hög säkerhet.
ACR1S/BT kan monteras på smala ytor och funktionaliteten kan anpassas med hjälp
av medföljande programvara.
Möjlighet till att forma läsarens
utseende med egen design
eller färg.
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ARCS-A/BT
ARCS-A är en moduluppbyggd och skyddad läsare .
Funktionell med RFID samt mobilläsning med Bluetooth och NFC med hög säkerhet.
ACRS-A monteras enkelt och funktionaliteten kan anpassas med hjälp av
medföljande programvara.
Möjlighet till att forma läsarens utseende med egen design eller färg.

ARCS-B/BT
ARCS-B är en moduluppbyggd och skyddad läsare med knappsats.
Funktionell med RFID samt mobilläsning med Bluetooth och NFC med hög säkerhet.
ACRS-B monteras enkelt och funktionaliteten kan anpassas med hjälp av
medföljande programvara.
Möjlighet till att forma läsarens utseende med egen design eller färg.
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ARCS-C/BT
ARCS-C är en moduluppbyggd och skyddad läsare med display.
Funktionell med RFID samt mobilläsning med Bluetooth och NFC med hög säkerhet.
ACRS-C monteras enkelt och funktionaliteten kan anpassas med hjälp av
medföljande programvara.
Möjlighet till att forma läsarens utseende med egen design eller färg.
Displayen kan också
konfigureras och anpassas
efter kundens önskemål.

ARCS-MODULER & TILLBEHÖR
ARCS moduler och tillbehör.
Uppgradera ARCS läsaren med en ny modul eller lägg till ett tillbehör.
Moduler :

Fingerprint

QR-kod / Streckkod

125 kHz - EM

125 kHz - EM + HID

Tillbehör :

Anti-Spy Arc

Regnskydd

Monteringsram

Läsarskydd
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MULTIFUNKTIONS LÄSARE UHF & BLUETOOTH,
KOMPATIBEL MED DE FLESTA PASSERSYSTEM
SPECTRE NANO
SPECTRE NANO är en multifunktionsläsare för UHF och Bluetooth.
Funktionell med RFID UHF samt mobilläsning med Bluetooth med hög säkerhet.
SPECTRE NANO identifierar både fordon och/eller förare.
Identifieringen kan ske handsfree om man önskar. Den högintensiva lysdioden,
synlig dag och natt, vilket gör den väldigt användarvänlig.
UHF läsning på 6 meter.
Läsaren kan konfigureras på några
sekunder via USB-kabel,
UHF / virtuellt kort eller protokoll.

SPECTRE
SPECTRE är en robust och skalbar UHF läsare .
Med en SPECTRE läsare kan man koppla 4 antenner vilket optimerar
installationskostnaden, för öppning av tex. 4 garagedörrar.
UHF läsning på 14 meter.
Din läsare är konfigurerad på några få sekunder via
USB/micro USB-kabel eller UHF-kort.
Den högintensiva lysdioden, synlig dag och natt,
vilket gör den väldigt användarvänlig.
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RFID LÄSARE
RAC 510PE

PXR 12

•

Supportar Stand Alone hantering, kan kopplas
mot RS-485 kommunikation.

•

EM eller Mifare läsare

•

•

Kommunikation T2, Wiegand eller RS-485

Öppnas med kort eller kort+PIN

•

•

Snygg och slimmad design

Minne för 1024 kort samt 800 händelser

•

•

Dimension: 120 x 75 x 13 mm

Skyddslarm mot manupilering.
Programmerbar tid för
dörrsensor.

PXR 62

PXR 92

•

EM eller Mifare läsare

•

EM eller Mifare läsare

•

Kommunikation T2 eller Wiegand

•

Kommunikation: T2, Wiegand eller RS-485

•

Dimension: 120 x 76 x 27 mm

•

Dimension: 120 x 77 x 22 mm

PXR 93

ECU 680

•

EM eller Mifare läsare

•

Fristående strömsparande styrenhet

•

Kommunikation: T2, Wiegand eller RS-485

•

Minne för 1024 kort samt 800 händelser

•

Dimension: 120 x 77 x 22 mm

•

Dimension: 86x 86 x 27 mm

•

Kan kopplas mot RS-485 kommunikation.

RLY 66
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RFID LÄSARE MED KRYPTERAD
KEYPAD
PXR-RNMWSK
•

Mifare läsare

•

Kommunikation Wiegand och RS-485

•

Krypterad keypad som placerar siffertangentarna
olika efter varje läsning för högre säkerhet

•

Endast den som passerar in kan se placeringen av
siffrorna på keypaden

•

Dimension: 122 x 88 x 28 mm

RFID / QR-KOD LÄSARE
PXR-Q1MWS

•

Kombinerad Mifare och QR-kod läsare

•

Kommunikation Wiegand och RS-485

•

QR-kod kan läsas från smart phone eller papper

•

Dimension:

86 x 86 x 14 mm (Frontplatta)
65 x 58 x 14 mm (Monteringsenhet)

RFID / BLUETOOTH LÄSARE
PXR-92MWS-BE
•

Kombinerad Mifare och Bluetooth
(BLE, med App) läsare

•

Kommunikation Wiegand och RS-485

•

Använd mobil telefon App för inpassering
via läsaren

•

Dimension: 120 x 77 x 22 mm
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KONTROLLER
RAC 2000WSN

RAC 2400NV

•

2 dörrar kontroller, TCP/IP

•

3 modeller finns för 4 / 8 / 16 dörrar, TCP/IP

•

Användare: 15 000, Transaktioner. 40 000

•

Användare: 30 000, Transaktioner. 80 000

•

T2/Wiegand x 4 eller RS-485 x 1

•

Dimension: 150 x 210 x 29 mm

•

Dimension: 150 x 210 x 29 mm

•

Output:: 1 relä (Alarm x 1)

•

Output:: 4 relä (Dörr x 2, Alarm x 2)

ACU 30

EPC 406 / BF 430

•

Slavkontroller till kortläsare

•

Konverter till RS-485

•

Output: 2 relä (elektroniskt lås x 1, alarm x 1)

•

EPC 406 = USB konverter

•

Dimension 62 x 45 x 20 mm

•

BF 430 = TCP/IP konverter

BF 430

EPC 406

PSU 330

BOX

•

Nätdel anpassad för Hundure.

•

Monteringslåda för enklare installation

•

AC-input x 1, DC-ouput x 2

•

Anpassad för Hondure produkter

46

Angeno Business Solutions AB Miljö Policy
Vi på Angeno tycker att miljöfrågor är viktiga. Därför höjer vi medvetandet kring miljöfrågor hos
alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
Vi organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje medarbetares dagliga arbete
och strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
Några viktiga punkter i vårat miljöarbete är:

•

Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och arbetar tillsammans för
att utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.

•

Vi säkerställer miljöhanteringen av våra produkter:
- Plastkort till förbränning
- Nedmontering av maskiner för korrekt miljöhantering
- Aktivt hanterar förpackningar och tidnings/pappers insamling enligt miljöstandard

•

Vi tillhandahåller miljövänliga alternativ till plastkort, nyckelbrickor etc.

•

Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.

•

Vi utnyttjar i största möjliga mån miljövänliga transporter vid våra leveranser.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

08-760 93 90

info@angeno.se

www.angeno.se

www.facebook.com

www.linkedin.com

www.instagram.com

www.youtube.com

Allt inom plastkort
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•

Rikstäckande norr till söder

•

Försäljning

•

Utbildning

•

Service

•

Support

•

Systemutveckling

ALLT INOM PLASTKORT
VI STÖDJER NATTVANDRARNA

Veddestavägen 24
175 62 Järfälla

www.angeno.se
info@angeno.se

08-760 93 90
id06@angeno.se

