
          
 

Cogard 3000 
& Easy Software 
voor Windows Win 7 & 8.1 & 10 
 

  
Cogard 3000 leespen met comcharger 
pc-uitleesstation. 

  
 

Bijzonder eenvoudig in gebruik.             Overzichtelijk kontroleplaatsen beheer. 
 

     Rapportage van controleronden  

Rapportage op scherm/printer/PDF  
 
 
 

 

Solid Business Systems, Postbus 1392, 1300 BJ Almere. T 036-5342180 / F 036-5335948 

Enkele kenmerken: 
 

 Klant gegevens 

 Kontrolepunten 

 Events & surveillanten 

 Rapportage printen en export 

 Ronden en fout rapporten 

 Export naar PDF/Excel 



BENZING Cogard  Het nieuwe surveillance systeem 

     van Benzing. 

 

 
     Beschikbare software hiervoor: 

EasySoft, Windows Win7 & 8.1 

     - Proximity RFID microchip technologie 

 

Cogard 3000 

 

 voor Windows Win7, 8.1 & 10 

 Contactloos scannen van 

     controlebuttons tot op 5cm 

     afstand 

 Vrij van weersinvloeden 

 Onderhoudsvrij 

 Geen slijtage 

 Eenvoudige bediening 

 

 

 

 

BENZING - 

seit über hundert Jahren 

Weltweit ein Begriff für 

Sicherheit und Vertrouwen 
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=COGARD 3000 & eSoft= 

(proximity uitvoering) 

 

  Cogard 3000 (leespen) 

  * heeft een sterke en duurzame behuizing 

  * is eenvoudig in gebruik en niet te manipuleren 

  * is schok- en waterbestendig ( IP-65 ) 

  * is accu gevoed (oplaadbaar) 

  * contactloos lezen tot op 10cm van kontrolepunten 
 

  Comcharger (uitleesstation en lader) 

  * automatisch laden en uitlezen van de Cogard 3000 leespen 

  * communicatie met software via USB of serieel naar keuze 
 

  Kontrolepunten chipbuttons 
  * robuuste behuizing in diverse uitvoeringen (proximitychip met antenne) 

  * achter deur of glaswand toepasbaar, overschilderbaar 

  * zijn eenvoudig te monteren, zowel binnen als buiten 

  * zijn voorzien van nummer 
 

  Rapportagesoftware 
  * Windows Vista/Win7 & 8.1 & 10 

  * Bijzonder gemakkelijk in gebruik 

  * Complete versie 
 

  o.a. - Objecten met klantengegevens 

   - Kontrolepunten benamingen 

   - Events en surveillanten 

   - Gemakkelijk in gebruik 

- Rapportage van gelopen ronden 

   - Export van rapportage pdf 

 

 

 Omschrijving:         Prijzen 

 Easy software, 100 Objecten, max.250 buttons, events , surveillanten €    150,00 
  

 Cogard 3000 leespen, comcharger en netadapter, complete set  €    899,00 

 Extra Cogard 3000 leespen, per stuk      €    648,00 

 Laderbox voor extra Cogard 3000 leespen     €    135,00 
 

 Proximity button, 30mm rond model, zwart, genummerd, per stuk  €        4,00 

 Sleutelhangerbadge voor surveillant & constatering, per stuk  €        9,00 
 

 Draagtas Cogard voor leespen, holstermodel zwart    €      27,00 
 

 Installatie software & instructie (geen montage van de buttons)       Gratis 
 

 
 

Solid Business Systems, Postbus 1392, 1300 BJ Almere. 

Telefoon: 036-5342180  Fax: 036-5335948 

www.benzing.nl / info@benzing.nl 

 

 

 

 

 


